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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 496/X del Parlament de Catalunya, de 
condemna de les agressions a seus de partits polítics i a 
llurs militants
Tram. 250-00808/10
Adopció p. 21

Resolució 497/X del Parlament de Catalunya, de re-
coneixement de l’estelada com a símbol d’un anhel i d’una 
reivindicació democràtica
Tram. 250-00810/10
Adopció p. 21

Resolució 498/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la creació de les vegueries de l’Ebre i del Camp de Tar-
ragona
Tram. 250-00714/10
Adopció p. 22

Resolució 507/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Informe de fiscalització 30/2013, sobre les eleccions al Par-
lament de Catalunya del 2012
Tram. 256-00023/10
Adopció p. 22

Resolució 508/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00018/10
Adopció p. 22

Resolució 509/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designen els diputats que han de defensar davant el 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció 
davant de procediments d’execució hipotecària de l’habi-
tatge habitual
Tram. 271-00003/10
Adopció p. 23

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 reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a una xarxa europea de serveis d’ocupació, a l’ac-
cés dels treballadors als serveis de mobilitat i a la major inte-
gració dels mercats de treball
Tram. 295-00139/10
Coneixement de la proposta p. 23

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls de codis de-
ontològics de valors i ètica pública i un nou model d’organit-
zació de l’Administració
Tram. 250-00658/10
Retirada p. 24

Proposta de resolució sobre un nou model de ges-
tió dels serveis i recursos humans de l’Administració pública
Tram. 250-00659/10
Retirada p. 24

Proposta de resolució sobre un nou model de rela-
ció entre l’Administració pública i els ciutadans
Tram. 250-00660/10
Retirada p. 24

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
tricentenari dels fets del 1714
Tram. 250-00681/10
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla parci-
al Riumar sector IV-I i l’aturada del Pla parcial Riumar sector 
III al delta de l’Ebre
Tram. 250-00753/10
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la denegació a Oxitec 
de l’autorització per a alliberar mosques de l’olivera trans-
gèniques
Tram. 250-00763/10
Retirada p. 24

Proposta de resolució sobre l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural
Tram. 250-00764/10
Retirada p. 24

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
grama d’impuls del voluntariat entre la gent gran
Tram. 250-00789/10
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una cam-
panya de recollida i distribució de roba per a infants sense 
recursos
Tram. 250-00790/10
Rebuig p. 25

Dos fascicles Fascicle primer

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
La Resolució 508/X del Parlament de Catalunya, sobre l’Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00018/10), a la pàg. 23, ha estat modificada en el BOPC 281, pàg. 11.
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Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament de dues llars residència per a discapacitats intel-
lectuals a Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00811/10
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el manteniment del La-
boratori de Sanitat Ramadera a la Seu d’Urgell
Tram. 250-00816/10
Rebuig 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
Rebuig p. 25

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

Proposta de resolució sobre la creació d’una sub-
comissió de funció pública i organització de l’Administració
Tram. 251-00003/10
Rebuig p. 25

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 26
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 27

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 200-00015/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 27

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola El 
Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00841/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’Acord nacional per a 
fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma 
relacionat
Tram. 250-00842/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les obres pendents del 
Quart Cinturó
Tram. 250-00844/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Les Aimerigues, de Terrassa
Tram. 250-00845/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució de condemna dels atacs als 
setmanaris Capgròs i El Tot Mataró
Tram. 250-00852/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el pagament de les nò-
mines i les pagues extres als inspectors de treball el 2014
Tram. 250-00854/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el garantiment que la 
Fundació Catalunya - La Pedrera mantingui oberta l’Heme-
roteca de Tarragona
Tram. 250-00855/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Gelida
Tram. 250-00856/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la desprogramació de-
finitiva del projecte de tancament de l’autovia orbital de Bar-
celona
Tram. 250-00857/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’increment urgent del 
nombre d’examinadors del carnet de conduir
Tram. 250-00860/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el contracte del servei 
d’avions de vigilància i atac per a l’extinció d’incendis
Tram. 250-00861/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00862/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre les subvencions de 
l’Institut Català de les Dones del 2013
Tram. 250-00865/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la commemoració de 
l’exili republicà
Tram. 250-00866/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el personal mèdic del 
CAP Rocafonda-Palau, de Mataró
Tram. 250-00868/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la prevenció d’abusos 
sexuals entre adolescents als Centres Residencials d’Acció 
Educativa
Tram. 250-00869/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la distribució del Fons 
de cooperació local
Tram. 250-00870/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la coordinació entre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata-
lunya i les policies i les forces de seguretat de l’Estat
Tram. 250-00871/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el tractament dels re-
sidus provinents d’armes químiques del conflicte bèl·lic de 
Síria
Tram. 250-00872/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció i la po-
sada en marxa d’un institut d’educació secundària a Torre-
lles de Llobregat
Tram. 250-00873/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre els centres educatius 
del districte setè de Sabadell
Tram. 250-00874/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària pú-
blica a les persones residents a Catalunya
Tram. 250-00875/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la modificació de l’arti-
cle 43 del Decret 136/1999, del 18 de maig
Tram. 250-00876/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre les activitats de Plata-
forma per Catalunya
Tram. 250-00877/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el compliment de l’in-
forme de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 
corresponent al 2013
Tram. 250-00878/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre una piulada feta pel 
president de Plataforma per Catalunya
Tram. 250-00879/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la preservació de les 
polítiques d’igualtat en la legislació de governs locals
Tram. 250-00880/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ús 
d’expressions i conductes sexistes en l’àmbit parlamentari 
i institucional
Tram. 250-00881/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la catorzena paga del 
personal sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 250-00882/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34
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Proposta de resolució sobre els assalts a les esglé-
sies de Sant Feliu i de l’Immaculat Cor de Maria, de Sabadell
Tram. 250-00883/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la reserva de fons de 
La Marató per a projectes de medicina preventiva en la po-
blació infantil
Tram. 250-00884/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre les tarifes del transport 
públic del Camp de Tarragona
Tram. 250-00885/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la presentació d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 250-00886/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la retirada de l’Avant-
projecte de llei orgànica de reforma de la Llei orgànica 
2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 250-00887/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el rebuig de la pro-
posta de tractar els residus d’armes químiques de Síria a la 
planta de residus especials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 250-00888/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el CAP Rocafonda-
Palau, de Mataró
Tram. 250-00889/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’Informe de la Comis-
sió per a la Reforma de les Administracions Públiques del 
Govern de l’Estat
Tram. 250-00890/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre les obres de connexió 
amb tren i metro de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00891/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el compliment de l’in-
forme de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 
corresponent al 2013
Tram. 250-00892/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’Escola Marta Mata 
del Vendrell
Tram. 250-00893/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la Unitat de Mitjans 
Aeris del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00894/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre les modificacions le-
gals per a la classificació dels agents i caporals de les polici-
es locals en el grup C1
Tram. 250-00895/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’adequació del lloc de 
treball de les agents dels Mossos d’Esquadra que estiguin 
embarassades
Tram. 250-00896/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre els uniformes dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00897/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telè-
fon 012
Tram. 250-00898/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la facilitació de les da-
des de contacte de les associacions de consumidors i usua-
ris per part del telèfon 012
Tram. 250-00899/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la informació als ciuta-
dans del cost d’utilització del telèfon 012
Tram. 250-00900/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre els habitatges que són 
propietat de les entitats financeres
Tram. 250-00901/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el deute pendent del 
projecte d’intervenció integral del barri de la Maurina, de 
Terrassa
Tram. 250-00902/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el sanejament i l’ade-
quació del Bloc dels Mestres, de Sabadell
Tram. 250-00903/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la distribució del Fons 
de cooperació local
Tram. 250-00904/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la composició de la 
Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter
Tram. 250-00905/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la tarifació dels proce-
diments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10
Presentació p. 38
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Proposta de resolució d’oposició a la destrucció de 
l’arsenal químic de Síria a Catalunya
Tram. 250-00908/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre el tancament de la sala 
de comandament de la regió policial Pirineu Occidental
Tram. 250-00909/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la commemoració de 
la publicació del llibre Els altres catalans, de Francesc Candel
Tram. 250-00910/10
Presentació p. 40

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. 250-00911/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Abrera
Tram. 250-00912/10
Presentació p. 42

Proposta de resolució de reprovació de la senadora 
Alícia Sánchez-Camacho
Tram. 250-00913/10
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la incorporació d’un 
tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne-
llà de Llobregat
Tram. 250-00914/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la convocatòria de 
subvencions per a projectes de joventut
Tram. 250-00915/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el plantejament d’atu-
rar l’economia catalana
Tram. 250-00916/10
Presentació p. 44

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediments relatius als informes de fiscalització 
23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, correspo-
nent al 2009 i al 2010; 30/2013, sobre les eleccions al Parla-
ment de Catalunya del 2012, i Compte general de la Genera-
litat corresponent al 2011
Tram. 256-00018/10, 256-00023/10 i 257-00002/10 
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 45

Procediment relatiu al Compte general de la Gene-
ralitat corresponent al 2011
Tram. 257-00002/10
Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 53

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 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local
Tram. 212-00007/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 54

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de con-
servació i gestió del medi natural
Tram. 300-00129/10
Presentació p. 54

Interpel·lació al Govern sobre la llicència esportiva 
única
Tram. 300-00130/10
Presentació p. 55

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques contra 
el frau fiscal
Tram. 300-00131/10
Presentació p. 55

Interpel·lació al Govern sobre la singularitat d’Aran
Tram. 300-00132/10
Presentació p. 55

Interpel·lació al Govern sobre la salut i la malnutri-
ció infantils
Tram. 300-00133/10
Presentació p. 55

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
amb relació a l’increment del tipus impositiu de l’impost so-
bre el valor afegit en el sector sanitari del 10% al 21%
Tram. 300-00134/10
Presentació p. 56

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 410-00003/10
Substitució de diputats p. 56

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10
Designació d’especialistes, tècnics o membres d’entitats 
ciutadanes p. 56

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 204/X, so-
bre la inclusió d’un guió dels indicadors i de la informació 
que han de constar en l’informe anual de seguiment del Pla 
estratègic de polítiques de dones 2012-2015
Tram. 290-00168/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 205/X, so-
bre les possibles modificacions de l’articulat del decret de 
regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya en 
consens amb les associacions que han estat part del procés 
participatiu
Tram. 290-00169/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 231/X, sobre 
l’exclusió de les entitats no lucratives i empreses que presten 
serveis a les persones de l’aplicació de l’article 5.3 de l’Acord 
de Govern 19/2013, pel qual s’adopten mesures excepcio-
nals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici 
pressupostari 2013
Tram. 290-00195/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58
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Control del compliment de la Resolució 319/X, so-
bre l’Hospital de Viladecans
Tram. 290-00275/10
Sol·licitud de pròrroga p. 58
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 59

Control del compliment de la Resolució 351/X, so-
bre la construcció de l’illa d’equipaments del Mercat del Gui-
nardó, de Barcelona
Tram. 290-00306/10
Sol·licitud de pròrroga p. 59
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 59

Control del compliment de la Resolució 398/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 13/2013, sobre els 
comptes anuals dels centres de recerca de Catalunya, cor-
responent a l’exercici 2011
Tram. 290-00351/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 32/X, sobre la 
política cultural
Tram. 390-00032/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 60

Control del compliment de la Moció 71/X, sobre la 
salut mental
Tram. 390-00071/10
Designació de la Comissió competent p. 62

Control del compliment de la Moció 72/X, sobre la 
qualitat de l’aire
Tram. 390-00072/10
Designació de la Comissió competent p. 62

Control del compliment de la Moció 73/X, sobre 
l’atenció als infants i adolescents tutelats
Tram. 390-00073/10
Designació de la Comissió competent p. 62

Control del compliment de la Moció 74/X, sobre la 
situació de les persones amb dependència
Tram. 390-00074/10
Designació de la Comissió competent p. 62

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els ob-
jectius i el funcionament de l’Agència Catalana de Patrimoni 
Cultural
Tram. 354-00090/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre la retallada en el Programa de su-
port a l’autonomia a la pròpia llar
Tram. 354-00110/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre els criteris i els mecanismes de 
control per a seleccionar les institucions i persones a càrrec 
de centres tutelats
Tram. 354-00111/10
Retirada de la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre la no tramitació de modificacions 
de la prestació econòmica vinculada a residència en el cas 

dels ingressos en centres residencials públics produïts a 
partir de l’1 d’agost
Tram. 354-00123/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre el deute de la Generalitat amb les 
residències concertades i col·laboradores de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 354-00124/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els efec-
tes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 
2012 en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00138/10
Retirada de la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre els efectes de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost 
d’aquest departament
Tram. 354-00140/10
Rebuig de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a 
Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00144/10
Retirada de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre l’escenari pressupostari d’aquest 
departament per al final del 2013
Tram. 354-00158/10
Rebuig de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l’escena-
ri pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
Tram. 354-00160/10
Retirada de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció dels equipaments culturals
Tram. 354-00178/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre el manteniment de la suspensió 
de la prestació econòmica vinculada al servei de residència
Tram. 354-00180/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre els motius i les conseqüències de 
la suspensió de la prestació econòmica vinculada a l’accés a 
les residències de gent gran
Tram. 354-00182/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre la decisió de deixar de subven-
cionar els ajuts a les residències privades per als nous de-
pendents
Tram. 354-00196/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
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estar Social i Família sobre la suspensió dels programes 
individuals d’atenció de prestació econòmica vinculada al 
d’atenció residencial i l’ingrés associat a places de prestació 
econòmica vinculada
Tram. 354-00200/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

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
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els canons de so in-
corporats al material antiavalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00228/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia 
i Coneixement sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00231/10
Sol·licitud i tramitació p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el canvi de model del 
Cos de Bombers de la Generalitat
Tram. 354-00235/10
Sol·licitud i tramitació p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el comís de material 
durant l’escorcoll policial de Can Vies, al barri de Sants de 
Barcelona, el 29 de gener de 2014
Tram. 354-00236/10
Sol·licitud i tramitació p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre la darrera sentència del Tribunal Suprem sobre 
l’ensenyament a Catalunya
Tram. 354-00238/10
Sol·licitud i tramitació p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies 
de l’actuació policial a Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener 
de 2014
Tram. 354-00239/10
Sol·licitud i tramitació p. 66

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz, 
presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interven-
tors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00546/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Carmen Alonso Hi-
guera, vicepresidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, 
Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00547/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Miquel Buch, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00548/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Marc Pifarré, se-
cretari de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00549/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Xavier Amor, presi-
dent de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00550/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno San-
sano, secretari de la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00551/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Joaquim Balsera 
Garcia, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00553/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Pepita Pedraza Al-
caide, presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occiden-
tal, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00554/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Mar-
tínez Camarasa, president del Consell Comarcal del Ma-
resme, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00555/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Conxita Sánchez 
Medina, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00556/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Lluís Tejedor Ba-
llesteros, alcalde del Prat de Llobregat, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00557/10
Retirada de la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Jordi San José Bu-
enaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00558/10
Retirada de la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Xavier Trias i Vidal 
de Llobatera, president de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00559/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Francesc Josep 
Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barce-
lonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00560/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Toni Mora Núñez, 
secretari general de Comissions Obreres del Baix Llobre-
gat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00561/10
Retirada de la sol·licitud p. 68
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Proposta de compareixença de Xavier Juanto Cusi-
né, secretari general de la Unió General de Treballadors del 
Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00562/10
Retirada de la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Josep Cuscó 
Moyes, coordinador comarcal d’Unió de Pagesos del Baix 
Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00563/10
Retirada de la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Maria Assumpció 
Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00564/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00565/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00566/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Sixte Galià Turró, 
regidor de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i portaveu 
del grup municipal de Medinyà 1972 . Entesa, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00567/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00568/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué 
Torruella, director de l’Institut de Govern i Polítiques Públi-
ques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00569/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
(Confavc) amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00571/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso 
Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00572/10
Retirada de la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00573/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Adminis-
tració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00574/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00575/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00576/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00577/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00578/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Salvador Esteve, 
president de la Diputació de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00579/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00583/10
Retirada de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00585/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Fina Bartolí Parera, 
alcaldessa d’Aiguamúrcia, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00586/10
Retirada de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Rafael Jiménez 
Asensio, professor de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00588/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00591/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00592/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00593/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00595/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de la síndica de greu-
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00597/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum dels Síndics i Defensors Locals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00598/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de dos representants 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00599/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00600/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00601/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Maresme amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00602/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00603/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00604/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00605/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00611/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00612/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00613/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de M. Assumpció Vilà 
i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00614/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00615/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci del Moianès amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00616/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00617/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00618/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00619/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Adminis-
tració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00620/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Joan B. Casas, de-
gà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00621/10
Retirada de la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Josep Maria Aguir-
re i Font, advocat i professor associat de dret administratiu 
de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00622/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Robert Casadevall 
i Camps, professor del Departament de Geografia de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00623/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00624/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00625/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74
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Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00629/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00630/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Xavier Amor, presi-
dent de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00631/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Miquel Buch, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00632/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno San-
sano, secretari de la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00633/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Marc Pifarré, secre-
tari de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00634/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Antonio Bal món 
Arévalo, vicepresident primer de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00635/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Josep Maria Álva-
rez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballa-
dors a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00636/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Juan Carlos Galle-
go Herrera, secretari general de Comissions Obreres a Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00637/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Alba García Sán-
chez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Comissions 
Obreres, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00638/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué 
Torruella, professor de ciència política de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00639/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, direc-
tor del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal 

de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00640/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Joan Antoni Font 
Monclús, professor de dret administratiu de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00642/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Francesc Castella-
na Aragay, expert en temes d’ocupació, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00645/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Jordi Giró Cas-
tañer, president de la Confederació d’Associacions Veïnals 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00646/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Núria Carrera Co-
mes, presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00647/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Josep Puig i Bel-
man, president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descen-
tralitzades de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00648/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Francesc Josep 
Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barce-
lonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00651/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Joaquim Balsera, 
president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00652/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Conxita Sánchez, 
presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobre-
gat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00653/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Narcís Casassa i 
Font, alcalde de Sant Julià de Ramis (Gironès), amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00655/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz 
Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00656/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de representants de la 
plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00657/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77
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Proposta de compareixença de Josep Giné Badia, 
president del Fòrum SD, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00660/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Teresa Crespo, pre-
sidenta de les Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00662/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Roser Bertran, re-
presentant de l’Associació Catalana de Tècnics d’Educació 
de l’Administració Local (Tekhne), amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00664/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Xavier Esteve, al-
calde de Bassella (Alt Urgell), amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00665/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Lluís Bellera, alcal-
de de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00666/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Llorenç Sánchez, 
alcalde de Ribera de Cardós (Pallars Sobirà), amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00667/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Francesc Xavier 
Boya, senador i president de l’Associació Espanyola de Mu-
nicipis de Muntanya, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00668/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Javier Gonzalo, 
jurista de l’Associació Espanyola de Municipis de Munta-
nya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00669/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00670/10
Retirada de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00671/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00672/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00673/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00674/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del síndic del Consell 
General d’Aran amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00675/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Mas-
só, síndic de greuges de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00676/10
Retirada de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Josep Giné, presi-
dent del Fòrum SD i síndic de Lleida, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00677/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Ramon Llorente, vi-
cepresident del Fòrum SD i síndic de Girona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00678/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00679/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00680/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00681/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00682/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Jordi Xargay, presi-
dent del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00683/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Maria Crehuet, pre-
sidenta de l’Associació de Micropobles de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00684/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Marta Franch, pro-
fessora titular de dret administratiu de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00685/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tray-
ter, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Gi-
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rona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00686/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de representants dels 
grups municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00687/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00688/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de representants dels 
municipis del Moianès i del Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00689/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de representants dels 
municipis de la Cerdanya i del Consell Comarcal de la Cer-
danya amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00690/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Mancomunitat La Plana amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00693/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè presenti el darrer In-
forme Insocat per a la millora de l’acció social
Tram. 356-00340/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el darrer 
Informe Insocat per a la millora de l’acció social
Tram. 356-00341/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els crite-
ris i els mecanismes de control per a seleccionar les institu-
cions i persones a càrrec de centres tutelats
Tram. 356-00348/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la campanya «Pobresa Zero», de la Federació Catalana 
d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre les línies de treball de l’entitat
Tram. 356-00371/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Amics de les Homilies d’Organyà davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè informi sobre els objectius i les ac-
tuacions de l’entitat
Tram. 356-00397/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català davant la Co-

missió de Cultura i Llengua perquè informi sobre els objec-
tius i les actuacions de l’entitat
Tram. 356-00398/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cul-
tura i Llengua perquè exposi l’informe «“En español o nada”. 
40 casos greus de discriminació lingüística a les administra-
cions públiques, 2007-2013»
Tram. 356-00399/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui 
el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica 
vinculada al servei de residència
Tram. 356-00400/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè presenti l’entitat i 
expliqui la situació de la gent gran
Tram. 356-00460/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè informi so-
bre el Pla per a la inclusió i cohesió social a Catalunya 2010-
2013
Tram. 356-00467/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del director general 
per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informi sobre l’elaboració del Pla de ciu-
tadania i de les migracions 2013-2016
Tram. 356-00482/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè exposi la situació de la gent gran
Tram. 356-00486/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres de 
Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració perquè exposi la situació de la gent gran
Tram. 356-00487/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi 
la situació de la gent gran
Tram. 356-00488/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Xarxa per la Sobirania Energètica davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els 
treballs amb relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00496/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Càritas Diocesana de Barcelona davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els tre-
balls amb relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00497/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83
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Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè informi sobre els treballs 
amb relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00498/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Moreno, 
membre del Col·lectiu Papàs de l’Àlex, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui l’activitat 
de l’entitat
Tram. 356-00502/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Pesca davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè exposi la situació en què 
es troben els pescadors de Badalona (Barce lonès)
Tram. 356-00504/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi 
Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui 
les actuacions previstes per a frenar la pèrdua de biodiversi-
tat i de captures a la zona marítima compresa entre Arenys 
de Mar i Barcelona
Tram. 356-00505/10
Retirada de la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els 
objectius i els treballs de la Plataforma
Tram. 356-00511/10
Retirada de la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Interior perquè valori la situació actual del cos i 
les previsions per a la campanya forestal
Tram. 356-00544/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Interior perquè valori la situació actual 
del cos i les previsions per a la campanya forestal
Tram. 356-00546/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
davant la Comissió d’Interior perquè valori la situació actual 
del cos i les previsions per a la campanya forestal
Tram. 356-00547/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Coordinadora Obrera Sindical 
davant la Comissió d’Interior perquè valori la situació actual 
del cos i les previsions per a la campanya forestal
Tram. 356-00548/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Apindep Ronçana davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè expliqui la seva experiència com a co-
operativa de consum innovadora, d’iniciativa social i sense 
ànim de lucre
Tram. 356-00558/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Josep Guardiola 
Salinas, coordinador de l’Equip de Recerca en Diversitat i In-
clusió en Societats Complexes del Departament de Pedago-
gia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, da-

vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració, perquè 
exposi les conclusions del projecte europeu Sírius
Tram. 356-00563/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00583/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Carles Cons tante, 
representant del Departament de Sa lut en el Patronat del 
Centre de Medicina Re generativa de Barcelona, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00584/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre la dimissió del director del Cen-
tre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00585/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del director general 
de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu periodístic i material 
propietat d’entitats culturals en l’escorcoll del Centre Social 
Can Vies
Tram. 356-00589/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Manel Castellví, 
comissari general d’Informació, davant la Comissió d’Interi-
or perquè informi sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu pe-
riodístic i material propietat d’entitats culturals en l’escorcoll 
del Centre Social Can Vies
Tram. 356-00590/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Ferran Aguiló, re-
presentant d’Entitats Santsenques, davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu 
periodístic i material propietat d’entitats culturals en l’escor-
coll del Centre Social Can Vies
Tram. 356-00591/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Comandaments de Mossos d’Esquadra da-
vant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les 
retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00594/10
Sol·licitud p. 86

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

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre els objectius i el funci-
onament de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Tram. 355-00101/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 86

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre la situació dels equi-
paments culturals
Tram. 355-00102/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 86
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’Adrià Alemany, portaveu de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, o d’una representació 
d’aquesta entitat amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 353-00141/10
Substanciació p. 86

Compareixença d’Ada Colau, membre de l’Obser-
vatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum
Tram. 353-00142/10
Decaïment p. 87

Compareixença del síndic de greuges amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00151/10
Substanciació p. 87

Compareixença de Francesc Vendrell Bayona, di-
rector de Consum i Territori del Síndic de Greuges, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millo-
ra de la protecció de les persones consumidores en les rela-
cions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris 
i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00152/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació del Fòrum de 
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00153/10
Decaïment p. 87

Compareixença de la síndica de greuges de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00154/10
Decaïment p. 87

Compareixença d’una representació de l’Organit-
zació de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-

titució del Registre de serveis públics de consum pel Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00155/10
Decaïment p. 87

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Consumidors amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum
Tram. 353-00157/10
Decaïment p. 88

Compareixença d’una representació del Consell de 
Persones Consumidores de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00160/10
Substanciació p. 88

Compareixença de Santos González Sánchez, pre-
sident de l’Associació Hipotecària Espanyola, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00161/10
Decaïment p. 88

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00165/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en l’àm-
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Re-
gistre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 353-00166/10
Decaïment p. 88

Compareixença de Carles Enric Florensa, exdirec-
tor de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00172/10
Substanciació p. 88

Compareixença de Luis Pineda, president d’Aus-
banc Consumo, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
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serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 353-00173/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Montserrat Andrés, delegada 
d’Ausbanc Consumo a Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum
Tram. 353-00174/10
Substanciació p. 89

Compareixença del coordinador general d’Aicec-
Adicae amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les persones con-
sumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de con-
sum
Tram. 353-00175/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Manuel Pardos Vicente, presi-
dent de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances (Adicae), amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 353-00176/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Catalina Pallàs Picó, pre sidenta 
de Famílies de Lesbianes i Gais, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
trans sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 353-00222/10
Substanciació p. 89

Compareixença de José Mellinas Gil, de l’As so-
ciació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00229/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Cristiana de Gais i Lesbianes amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 353-00240/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’Estel·la Pareja, directora de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, amb relació a la Pro-
posició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bi-
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00241/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Fernando Fuster-Fabra, en re-
presentació de Gay Sitges Link, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 

transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 353-00243/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Rafael Muñoz, president de 
Stop Sida, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00244/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Jacques Schoofs, president 
de Panteres Grogues, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 353-00245/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Joan Igual, president de l’As-
sociació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00248/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Sònia López, representant de 
la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 353-00251/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions Catalanes d’Afectats pels Jocs d’Apos-
tes amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00268/10
Decaïment p. 91

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Hotelera Salou - Cambrils - la Pineda amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00280/10
Decaïment p. 91

Compareixença d’una representació de la Patronal 
del Joc Privat de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 353-00282/10
Substanciació p. 91

Compareixença de Fernando Aldecoa, director ge-
neral de Port Aventura, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 353-00285/10
Substanciació p. 91

Compareixença de Gabriel Escarrer Julia, president 
i conseller executiu del Grup Melià, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00294/10
Decaïment p. 91
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Compareixença de Francesc Perendreu, de l’Asso-
ciació Catalana d’Addiccions Socials (Acencas), amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00321/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00322/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença de Jordi Xargay, president del Fò-
rum Comarcal de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00323/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00324/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00325/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Entitats Locals Propietàries Forestals amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00326/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola de Municipis de Muntanya amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00327/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença d’una representació de l’À rea Me-
tropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00328/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença d’una representació de la platafor-
ma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00329/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00330/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00331/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació del Consorci 
per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00332/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de la Manco-
munitat La Plana amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 353-00333/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de la Diputa-
ció de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 353-00334/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de la Diputa-
ció de Girona amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00335/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de la Diputa-
ció de Lleida amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00336/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de la Diputa-
ció de Tarragona amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 353-00337/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença del síndic d’Aran amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00338/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00339/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00340/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal del Maresme amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00341/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00342/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació dels grups 
municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00343/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 353-00344/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00345/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95
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Compareixença de Núria Carrera Comes, presiden-
ta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assis-
tents Socials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00346/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Roser Bertran, representant de 
l’Associació Catalana de Tècnics d’Educació d’Administració 
Local (Tekhne), amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00347/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00348/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00349/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Maria Assumpció Vilà i Planas, 
síndica de greuges de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00350/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença d’una representació del Fòrum de 
Síndics i Defensors Locals amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00351/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Teresa Crespo, presidenta de 
les Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00352/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Joaquim Brugué Torruella, di-
rector de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00353/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, pro-
fessor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Ca talunya
Tram. 353-00354/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Josep Maria Aguirre i Font, pro-
fessor associat de dret administratiu de la Universitat de 
Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00355/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Robert Casadevall i Camps, 
professor del Departament de Geografia de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00356/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença d’Alfredo Galán, director del De-
partament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00357/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Joan Antoni Font Monclús, 
professor de dret administratiu de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00358/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Francesc Castellana Aragay, ex-
pert en temes d’ocupació, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00359/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Marta Franch, professora titu-
lar de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00360/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Joan Manuel Trayter, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00361/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de Conxita Sánchez Medina, pre-
sidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 353-00362/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal de la Cerdanya amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00363/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’Antoni Castells, exconseller 
d’Economia i Finances, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00198/10
Substanciació p. 97

Compareixença de Ferran Sicart i Ortí, ex-director 
general de Política Financera i Assegurances, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00200/10
Substanciació p. 97

Compareixença de Jordi Pericàs i Torguet, exsecre-
tari de Política Financera, Competència i Consum, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00201/10
Substanciació p. 97

Compareixença de Jordi Anguera i Camós, exdi-
rector de l’Agència Catalana de Consum, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00203/10
Substanciació p. 97

Compareixença de Miquel Salazar Canalda, exse-
cretari de Política Financera, Competència i Consum, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00204/10
Substanciació p. 98
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Compareixença de Belén Romana, presidenta de la 
Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria (SAREB), davant la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00213/10
Substanciació p. 98

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana d’Indústries de la Carn davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a 
informar sobre la situació del sector carni, el model de se-
guretat alimentària i les polítiques de preus públics i taxes 
d’escorxadors i sales d’especejament
Tram. 357-00382/10
Substanciació p. 98

Compareixença del secretari d’Universitats i Recer-
ca davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a infor-
mar sobre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 357-00462/10
Substanciació p. 98

Compareixença del director de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves 
a la universitat
Tram. 357-00464/10
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Estudiants de Formació Professional davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés 
dels joves a la formació professional
Tram. 357-00470/10
Decaïment p. 98

Compareixença de representants de la Plataforma 
pel Dret a un Habitatge Digne davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat per a informar sobre la campanya per a 
demanar al Govern i al Parlament la creació d’un fons social 
d’habitatge i el lloguer social forçós dels habitatges buits de 
les entitats financeres
Tram. 357-00506/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Prioritat, responsable de la Carta del paisatge del Prio-
rat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a expli-
car els treballs fets per a elaborar la Carta i el procés seguit 
per a presentar la candidatura del Priorat a la Declaració del 
paisatge cultural agrari patrimoni mundial de la Unesco
Tram. 357-00509/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació del Sindicat 
Autònom de Policia - Unió General de Tre balladors davant la 
Comissió d’Interior per a analitzar l’impacte de les retallades 
en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 357-00513/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres davant la Comissió d’Interior per a analitzar 
l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 357-00514/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior per 
a analitzar l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 357-00515/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació del Col·lectiu 
Autònom de Treballadors - Mossos d’Esquadra davant la 

Comissió d’Interior per a analitzar l’impacte de les retallades 
en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 357-00516/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de l’Agrupa-
ció de Bombers de Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Interior per a valorar la situació actual del cos i les previsi-
ons per a la campanya forestal
Tram. 357-00531/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de la secció 
de bombers de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Interior per a valorar la situació actual del cos i 
les previsions per a la campanya forestal
Tram. 357-00532/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença d’una representació de la secció 
de bombers de la Candidatura Autònoma de Treballadors i 
Treballadores de l’Administració de Catalunya davant la Co-
missió d’Interior per a valorar la situació actual del cos i les 
previsions per a la campanya forestal
Tram. 357-00533/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença d’una representació de la secció 
de bombers de la Coordinadora Obrera Sindical davant la 
Comissió d’Interior per a valorar la situació actual del cos i 
les previsions per a la campanya forestal
Tram. 357-00534/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença del director general de Pesca da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè exposi la situació del sector de 
la pesca
Tram. 357-00535/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença d’una representació d’Amics de les 
Homilies d’Organyà davant la Comissió de Cultura i Llengua 
per a informar sobre els objectius i les actuacions de l’entitat
Tram. 357-00536/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença d’una representació de l’Ens de 
l’Associacionisme Cultural Català davant la Comissió de Cul-
tura i Llengua per a informar sobre els objectius i les actua-
cions de l’entitat
Tram. 357-00537/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença d’una representació de la Plata-
forma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llen-
gua per a exposar l’informe «“En español o nada”. 40 casos 
greus de discriminació lingüística a les administracions pú-
bliques, 2007-2013»
Tram. 357-00538/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 26
Convocada per al dia 12 de febrer p. 101

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 102
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al setembre i octubre del 2013
Tram. 337-00022/10 i 337-00023/10
Presentació p. 104

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació mitjançant procediment obert subjec-
te a regulació harmonitzada del servei d’atenció presencial 
a l’usuari i gestió d’instal·lacions TIC del Parlament de Ca-
talunya
Tram. 615-00005/10
Formalització del contracte p. 105
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 

O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 496/X del Parlament de Catalu-
nya, de condemna de les agressions a seus 
de partits polítics i a llurs militants
Tram. 250-00808/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 23, 29.01.2014, DSPC-C 309

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de condemna de les agressions 
a seus de partits polítics i a llurs militants (tram. 250-
00808/10), presentada pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 49474) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 49483).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna, de mane-
ra unànime i contundent, les agressions a les seus 
de partits polítics i les agressions patides per alguns 
de llurs militants, i també l’agressió que va patir un 
ciutadà durant la manifestació del passat 12 d’octu-
bre a Barcelona. Així mateix, el Parlament de Cata-
lunya condemna les actuacions dels grups violents 
organitzats a Catalunya que no respecten els prin-
cipis democràtics i impedeixen l’exercici dels drets 
fonamentals.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar les mesures legals necessàries per a investigar, 
perseguir i desmantellar tots els grups violents orga-
nitzats que utilitzen o propugnen la violència per a 
imposar llurs idees.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar-li, mitjançant el Departament d’Interior, un 
informe exhaustiu sobre la presència i les activitats 
de grups violents organitzats a Catalunya que actuen 
atemptant contra els drets i les llibertats públiques 
dels ciutadans.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a man-
tenir la vigilància, per mitjà del Cos de Mossos d’Es-
quadra, dels grups violents i organitzats a Catalunya 

que tenen una ideologia contrària als drets i les lli-
bertats públiques dels ciutadans.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

El secretari El president 
de la Comissió en funcions  de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 497/X del Parlament de Catalu-
nya, de reconeixement de l’estelada com a 
símbol d’un anhel i d’una reivindicació de-
mocràtica
Tram. 250-00810/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 23, 29.01.2014, DSPC-C 309

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre els impediments i les san-
cions pel fet d’exhibir estelades en els esdeveniments 
esportius (tram. 250-00810/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 49473) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 49477).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix l’estelada com 
a símbol que representa un anhel i una reivindicació 
democràtica, legítima, legal i no violenta.

2. El Parlament de Catalunya condemna les manifes-
tacions que enalteixen la violència, el racisme, la xe-
nofòbia i els totalitarismes antidemocràtics. Concreta-
ment, en el món de l’esport, el Parlament comparteix 
l’esperit de la Llei de l’Estat 19/2007, contra la violèn-
cia, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’es-
port, llegida segons el seu preàmbul.

3. El Parlament de Catalunya demana al Govern de 
l’Estat que investigui els casos en què els cossos i les 
forces de seguretat de l’Estat han impedit l’exhibició 
en esdeveniments públics esportius de símbols o ban-
deres com l’estelada, que representen anhels plena-
ment democràtics i pacífics i en favor de la convivèn-
cia ciutadana, i que adopti les mesures pertinents per 
tal que no es tornin a repetir.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer, per mitjà del Departament d’Interior, les 
gestions pertinents davant del Govern de l’Estat per 
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a garantir que no s’impedeixi als aficionats catalans 
d’exhibir estelades en els camps de futbol de l’Estat 
i en altres manifestacions esportives, i que no siguin 
sancionats per aquest motiu. El Govern de la Gene-
ralitat ha de vetllar perquè els ciutadans de Catalunya 
no siguin pertorbats indegudament en llur exercici del 
dret a la llibertat d’expressió.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

El secretari El president 
de la Comissió en funcions  de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 498/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació de les vegueries de 
l’Ebre i del Camp de Tarragona
Tram. 250-00714/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 23, 29.01.2014, DSPC-C 309

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la creació de les vegueries de 
l’Ebre i del Camp de Tarragona (tram. 250-00714/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 40352) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 40504).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a negociar amb el Govern de l’Estat, en el ter-
mini de tres mesos, els canvis legals necessaris per a 
fer possible la constitució de les vegueries de l’Ebre i 
del Camp de Tarragona, com a primer pas per al des-
plegament de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegue-
ries.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

El secretari El president 
de la Comissió en funcions  de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 507/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Informe de fiscalització 30/2013, 
sobre les eleccions al Parlament de Catalu-
nya del 2012
Tram. 256-00023/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 10, 30.01.2014, DSPC-C 314

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 28 i 30 de gener, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 30/2013, sobre les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 2012 (tram. 258-00023/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 30/2013, sobre les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides per l’Informe de fiscalització 30/2013.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

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

Resolució 508/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Informe de fiscalització 23/2013, 
sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, cor-
responent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00018/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 10, 30.01.2014, DSPC-C 314

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 28 i 30 de gener, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de 
Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 258-
00018/10).

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

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Ter-
rassa, corresponent al 2009 i al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes recollides per l’Informe de fiscalització 
23/2013.

b) Presentar als grups parlamentaris, abans de finalit-
zar el període de sessions actual, un informe sobre el 
compliment de les recomanacions contingudes en l’In-
forme de fiscalització 23/2013.

c) Vetllar perquè el Pressupost del Consorci Sanita-
ri de Terrassa sigui aprovat pel seu consell de govern 
abans que s’aprovin els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya.

d) Vetllar perquè el Consorci Sanitari de Terrassa 
compleixi amb cura la legalitat pel que fa a les rela-
cions laborals i la normativa de contractació que li és 
aplicable.

e) Vetllar perquè en els convenis i contractes signats 
pel Consorci Sanitari de Terrassa i Capio - Hospital 
General de Catalunya (actualment, IDC Salud - Hos-
pital General de Catalunya), el Consorci Sanitari de 
Terrassa rebi la contraprestació que s’ajusti als serveis 
efectuats.

f) Fiscalitzar, dins el programa de treball de la Sindi-
catura de Comptes, l’activitat economicofinancera del 
Consorci Sanitari de Terrassa corresponent als perío-
des tancats del 2011-2012.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

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

Resolució 509/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designen els diputats que 
han de defensar davant el Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i familiar i 
de protecció davant de procediments d’exe-
cució hipotecària de l’habitatge habitual
Tram. 271-00003/10

Adopció
Mesa del Parlament

Sessió núm. 69, 04.02.2014 

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 87.2 de la Constitu-

ció espanyola, amb l’article 61.b de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya i amb l’article 154.4 del Reglament 
del Parlament, una vegada escoltada la Junta de Porta-
veus, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa els diputats Merit-
xell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, perquè defensin davant el Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció da-
vant de procediments d’execució hipotecària de l’habi-
tatge habitual.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

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

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 reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a una xar-
xa europea de serveis d’ocupació, a l’accés 
dels treballadors als serveis de mobilitat i a 
la major integració dels mercats de treball
Tram. 295-00139/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’impuls de co-
dis deontològics de valors i ètica pública i un 
nou model d’organització de l’Administració
Tram. 250-00658/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de resolució sobre un nou model 
de gestió dels serveis i recursos humans de 
l’Administració pública
Tram. 250-00659/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de resolució sobre un nou model 
de relació entre l’Administració pública i els 
ciutadans
Tram. 250-00660/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de resolució sobre la commemora-
ció del tricentenari dels fets del 1714
Tram. 250-00681/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió núm. 10, tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 316.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 16, tinguda el 05.02.2014, DSPC-C 321.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 312.

Proposta de resolució sobre l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural
Tram. 250-00764/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua, tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 316.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un programa d’impuls del voluntariat entre 
la gent gran
Tram. 250-00789/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, 
DSPC-C 320.
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
campanya de recollida i distribució de roba 
per a infants sense recursos
Tram. 250-00790/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, 
DSPC-C 320.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de dues llars residència per a 
discapacitats intel·lectuals a Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-00811/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, 
DSPC-C 320.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Laboratori de Sanitat Ramadera a la Seu 
d’Urgell
Tram. 250-00816/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
10, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 312.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, 
DSPC-C 320.

2.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
subcomissió de funció pública i organització 
de l’Administració
Tram. 251-00003/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.



10 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 257

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 26

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Empresa i Ocupació, 

05.02.2014, DSPC-C 322

Compareixences d’organitzacions i grups  
socials tingudes davant la Comissió d’Empresa  
i Ocupació 

El dia 27 de novembre de 2013, DSPC-C 271

Compareixença de José María Fernández Seijo, ma-
gistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona 
(tram. 353-00143/10)

Compareixença de Guillem Soler, jutge del Jutjat de 
Primera Instància número 1 de Barcelona(tram. 353-
00144/10)

Compareixença de d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona (tram. 353-00146/10)

Compareixença de Jesús Sánchez, advocat i diputat de 
la Comissió Normativa del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona (tram. 353-00147/10)

Compareixença d’una representació del Consell dels 
Col·legis d’Advocats de Catalunya tram. 353-00148/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya (tram. 353-00149/10)

Compareixença de Carme Trilla, de Càritas Barcelona 
(tram. 353-00169/10)

El dia 29 de gener de 2014, DSPC-C 311

Compareixença d’Alfons Conesa Badiella, director de 
l’Agència Catalana de Consum (tram. 353-00162/10)

Compareixença d’una representació de la Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
(tram. 353-00170/10)

Compareixença d’una representació de la Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana (tram. 353-00171/10)

Compareixença de Domènec Martínez Garcia, direc-
tor de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Ben-
estar Social de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occi-
dental) (tram. 353-00163/10)

Compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, magistrat 
del Jutjat de Primera Instància número 1 de Mataró 
(tram. 353-00145/10)

Compareixença d’una representació del Deganat de 
Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya (tram. 353-00150/10)

Compareixença de Martí Batllori, jurista del grup pro-
motor de la iniciativa legislativa popular de la dació en 
pagament (tram. 353-00164/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
(tram. 353-00158/10)

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Consumidors de Catalunya (tram. 353-00159/10)

Compareixença d’una representació de Facua - Asso-
ciació de Consumidors en Acció de Catalunya (tram. 
353-00156/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Sindi-
cal Obrera de Catalunya (tram. 353-00168/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió 
d’Habitatge de la Federació de Municipis de Catalu-
nya (tram. 353-00167/10)

El dia 5 de febrer de 2014, DSPC-C 311

Compareixença del síndic de greuges (tram. 353-
00151/10)

Compareixença de Francesc Vendrell Bayona, direc-
tor de Consum i Territori del Síndic de Greuges (tram. 
353-00152/10)

Compareixença de Carles Enric Florensa, exdirector 
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya (tram. 
353-00172/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Persones Consumidores de Catalunya (tram. 353-
00160/10)

Compareixença del coordinador general d’Aicec-Adi-
cae (tram. 353-00175/10)

Compareixença de Manuel Pardos Vicente, president 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances (Adicae) (tram. 353-00176/10)

Compareixença d’una representació de la Confede ra ció 
Espanyola de Caixes d’Estalvis (tram. 353-00165/10)

Compareixença de Luis Pineda, president d’Ausbanc 
Consumo (tram. 353-00173/10)



10 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 257

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 27

Compareixença de Montserrat Andrés, delegada d’Aus-
banc Consumo a Catalunya (tram. 353-00174/10)

Compareixença d’Adrià Alemany, portaveu de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca, o d’una represen-
tació d’aquesta entitat (tram. 353-00141/10).

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’Ada Colau, membre de l’Observa-
tori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (tram. 353-
00142/10)

Compareixença d’una representació del Fòrum de Sín-
dics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Ca-
talunya a substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 353-00153/10)

Compareixença de la síndica de greuges de Barcelona 
a substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 353-
00154/10)

Compareixença d’una representació de l’Organització 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya a substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 353-00155/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Consumidors a substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum (tram. 353-00157/10)

Compareixença de Santos González Sánchez, pre-
sident de l’Associació Hipotecària Espanyola (tram. 
353-00161/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Espanyola de Banca a substitució del Registre de ser-
veis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum.(tram. 353-00166/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 03.03.2014).
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 200-00015/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 24.02.2014).
Finiment del termini: 25.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54086; 54135).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Acord nacional 
per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalu-
nya i contra l’estigma relacionat
Tram. 250-00842/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la formació es-
pecífica dels cossos de seguretat i d’emer-
gències amb relació a la Llei orgànica 
15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal
Tram. 250-00843/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54087; 54136).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54062; 54088; 54137).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 54063; 54089).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 54064; 54090).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54065; 54091; 54138).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres per al millorament de l’evacuació 
i l’accessibilitat de l’estació Ciutadella - Vila 
Olímpica de la línia 4 del metro
Tram. 250-00848/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54066; 54092; 54139).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54067; 54093; 54140).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54068; 54094; 54141).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54069; 54095; 54142).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54070; 54096; 54143).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 54071; 54097).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
les nòmines i les pagues extres als inspec-
tors de treball el 2014
Tram. 250-00854/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54072; 54098; 54144).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54073; 54099; 54145).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54100; 54146).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54074; 54101; 54147).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54075; 54102; 54148).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54076; 54104; 54149).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment ur-
gent del nombre d’examinadors del carnet 
de conduir
Tram. 250-00860/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54077; 54105; 54150).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54078; 54103; 54151).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54079; 54106; 54152).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54080; 54107; 54153).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54081; 54108; 54154).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54082; 54109; 54155).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la commemora-
ció de l’exili republicà
Tram. 250-00866/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54083; 54110; 54156).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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 go-
verns dels estats membres de la Unió Euro-
pea
Tram. 250-00867/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54084; 54111; 54157).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 54085; 54112; 54158).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció 
d’abusos sexuals entre adolescents als Cen-
tres Residencials d’Acció Educativa
Tram. 250-00869/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la distribució 
del Fons de cooperació local
Tram. 250-00870/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la coordinació 
entre el Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112 Catalunya i les policies i 
les forces de seguretat de l’Estat
Tram. 250-00871/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.
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Proposta de resolució sobre el tractament 
dels residus provinents d’armes químiques 
del conflicte bèl·lic de Síria
Tram. 250-00872/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció i 
la posada en marxa d’un institut d’educació 
secundària a Torrelles de Llobregat
Tram. 250-00873/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre els centres 
educatius del districte setè de Sabadell
Tram. 250-00874/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre l’atenció sani-
tària pública a les persones residents a Ca-
talunya
Tram. 250-00875/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’article 43 del Decret 136/1999, del 18 de 
maig
Tram. 250-00876/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre les activitats de 
Plataforma per Catalunya
Tram. 250-00877/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 250-00878/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre una piulada fe-
ta pel president de Plataforma per Catalunya
Tram. 250-00879/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la preservació 
de les polítiques d’igualtat en la legislació de 
governs locals
Tram. 250-00880/10

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 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la prevenció de 
l’ús d’expressions i conductes sexistes en 
l’àmbit parlamentari i institucional
Tram. 250-00881/10

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 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la catorzena 
paga del personal sanitari no facultatiu ju-
bilat
Tram. 250-00882/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre els assalts a les 
esglésies de Sant Feliu i de l’Immaculat Cor 
de Maria, de Sabadell
Tram. 250-00883/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.
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Proposta de resolució sobre la reserva de 
fons de La Marató per a projectes de medi-
cina preventiva en la població infantil
Tram. 250-00884/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre les tarifes del 
transport públic del Camp de Tarragona
Tram. 250-00885/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 250-00886/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’Avantprojecte de llei orgànica de reforma 
de la Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de 
salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs
Tram. 250-00887/10

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 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre el rebuig de la 
proposta de tractar els residus d’armes quí-
miques de Síria a la planta de residus espe-
cials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 250-00888/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.
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Proposta de resolució sobre el CAP Roca-
fonda-Palau, de Mataró
Tram. 250-00889/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre l’Informe de la 
Comissió per a la Reforma de les Adminis-
tracions Públiques del Govern de l’Estat
Tram. 250-00890/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre les obres de 
connexió amb tren i metro de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
Tram. 250-00891/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 250-00892/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre l’Escola Marta 
Mata del Vendrell
Tram. 250-00893/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la Unitat de 
Mitjans Aeris del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00894/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.
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Proposta de resolució sobre les modificaci-
ons legals per a la classificació dels agents i 
caporals de les policies locals en el grup C1
Tram. 250-00895/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre l’adequació del 
lloc de treball de les agents dels Mossos 
d’Esquadra que estiguin embarassades
Tram. 250-00896/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre els uniformes 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00897/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
telèfon 012
Tram. 250-00898/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la facilitació de 
les dades de contacte de les associacions 
de consumidors i usuaris per part del telè-
fon 012
Tram. 250-00899/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la informació 
als ciutadans del cost d’utilització del telè-
fon 012
Tram. 250-00900/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.
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Proposta de resolució sobre els habitatges 
que són propietat de les entitats financeres
Tram. 250-00901/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre el deute pen-
dent del projecte d’intervenció integral del 
barri de la Maurina, de Terrassa
Tram. 250-00902/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre el sanejament 
i l’adequació del Bloc dels Mestres, de Sa-
badell
Tram. 250-00903/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la distribució 
del Fons de cooperació local
Tram. 250-00904/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la composi-
ció de la Junta Rectora del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Tram. 250-00905/10

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 04.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.02.2014 al 19.02.2014).
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Proposta de resolució sobre la tarifació dels 
procediments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 d’Empresa i Ocupació.
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Exposició de motius

L’article 132-1 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya, defineix la mediació 
de consum com aquell procediment que es caracterit-
za per la intervenció d’una tercera persona imparcial i 
experta, que té com a objecte ajudar les parts i facilitar 
l’obtenció per elles mateixes d’un acord satisfactori.

La Mediació en l’àmbit de consum és un procediment 
de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el 
qual se cerca l’obtenció d’una solució consensuada en-
tre les persones consumidores i les persones empresà-
ries. Aquest procediment es duu a terme mitjançant la 
intervenció d’una persona mediadora que actua d’una 
manera imparcial, experta i neutral.

Aquest procediment s’ha de caracteritzar per ser eco-
nòmic, ràpid, àgil i eficaç.

En aquest sentit, la Unió Europea ha expressat la ne-
cessitat que s’estableixin procediments extrajudicials 
de resolució de controvèrsies. Establint de forma acu-
rada procediments extrajudicials de resolució de con-
flictes aconseguim, per una banda, una major garantia 
dels drets dels consumidors perquè obtenen l’accés i 
una resposta ràpida a la seva petició de tutela i, per 
l’altre, descongestionem els òrgans judicials. Tanma-
teix, s’ha de destinar una quantitat molt menor de di-
ners públics per a la resolució d’aquests conflictes.

En els conflictes de consum, especialment en l’àmbit 
de la prestació de serveis bàsics, existeix un desequi-
libri evident en els recursos que pot destinar per la re-
solució del conflicte el prestador del servei envers el 
consumidor.

En l’àmbit comunitari, es preveu la possibilitat en 
aquests procediments que es pugui establir una tari-
fa pel seu accés. Es contempla com una opció més, en 
cap cas s’estableix com una mesura a adoptar neces-
sàriament.

En aquests moments, no es aconsellable que s’establei-
xi un preu públic per l’exercici de l’activitat mediado-
ra que pugui comportar una limitació insuperable per 
l’accés a la tutela dels drets lesionats.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat que en els procediments de mediació de consum 
no s’implanti un preu públic o tarifa per a l’exercici de 
l’activitat mediadora.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

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

Proposta de resolució d’oposició a la des-
trucció de l’arsenal químic de Síria a Cata-
lunya
Tram. 250-00908/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53512 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat, Dolors Camats i Luis, 
portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Exposició de motius

Segons diverses informacions l’empresa SITA Ibérica 
amb seu a Martorell ha estat una de les 14 empreses 
seleccionades per l’Organització per a la Prohibició de 
les Armes Químiques (OPAQ) per a destruir l’arsenal 
químic de Síria. Segons sembla l’empresa no va comu-
nicar en cap moment la seva decisió de presentar-se al 
concurs obert per l’OPAQ. L’Ajuntament de Martorell 
s’hi ha pronunciat en contra.

Aquest posicionament, basat en la manca de transpa-
rència i d’informació a la població, no suposa que Ca-
talunya no valori el paper de l’OPAQ o renunciï al pa-
per que li pertoca en la lluita pels valors de la pau i la 
cooperació amb tots els països i en especial amb els de 
la Mediterrània, i més en concret, amb la finalització 
del conflicte armat a Síria.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament expressa la seva més rotunda oposició 
a que Martorell o qualsevol altre municipi de Catalu-
nya aculli activitats relacionades amb la destrucció de 
l’arsenal químic de Síria i a que cap empresa amb seu 
a Catalunya opti a la «convocatòria de propostes per al 
transport, tractament i disposició de residus perillosos 
i no perillosos orgànics i productes químics, efluents i 
materials relacionats» de l’Organització per a la Prohi-
bició de les Armes Químiques (OPAQ).

2. El Parlament insta el Govern a impulsar totes les 
accions que siguin necessàries per a impedir que Mar-
torell o qualsevol altre municipi de Catalunya aculli 
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activitats relacionades amb la destrucció de l’arsenal 
químic de Síria.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu del GP ICV-EUiA; 
Jaume Bosch i Mestres, i Hortènsia Grau Juan, dipu-
tats del GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la sala de comandament de la regió poli-
cial Pirineu Occidental
Tram. 250-00909/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La Direcció general de la Policia ha decidit el tanca-
ment de la Sala de Comandament de la Regió Policial 
Pirineu Occidental i el seu trasllat a la Regió Policial 
de Ponent. Aquesta decisió ha causat inquietud i sor-
presa en els mossos d’esquadra que acabaven de pren-
dre possessió de les seves places en aquesta Regió i 
també obre incògnites sobre la correcta prestació del 
servei de seguretat a la Seu d’Urgell i a la regió po-
licial del Pirineu Occidental, atès que s’han anunciat 
diverses reassignacions d’efectius. A més sembla una 
decisió contradictòria amb la voluntat del Parlament i 
els mateix Govern d’avançar cap una organització ter-
ritorial de Catalunya basada en les vegueries i no en 
les actuals províncies.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Tornar a posar en funcionament la Sala de Coman-
dament de la Regió Policial Pirineu Occidental que ha 
estat tancada i traslladada a la Regió Policial de Po-
nent.

2. Garantir que qualsevol canvi organitzatiu o de re-
assignació d’efectius que afecti a la Regió Policial del 
Pirineu Occidental no suposarà una disminució dels 
efectius del Cos de Mossos d’Esquadra destinats a la 
zona ni implicarà un allunyament de la presa de de-
cisions en matèria de seguretat que puguin afectar a 
aquest territori.

3. Garantir que els canvis organitzatius impulsats per 
la Direcció General de la Policia comportin un grau 
suficient de planificació per a no entrar en contradic-
ció amb la convocatòria de places del darrer concurs 
de trasllats organitzat per la mateixa Direcció General 
de la Policia.

4. Garantir que qualsevol canvi organitzatiu que el De-
partament d’Interior vulgui aplicar a la Regió Policial 
del Pirineu Occidental tingui present la voluntat dels 
Consells comarcals, Ajuntaments i Juntes de Segure-
tat del territori.

5. Garantir que qualsevol canvi organitzatiu impul-
sat pel Departament d’Interior no entri en contradic-
ció amb la voluntat del Parlament i del mateix Govern 
d’avançar cap una organització territorial basada en 
les vegueries que superi les actuals províncies.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu del GP ICV-EUiA; 
Jaume Bosch i Mestres, i Sara Vilà Galan, diputats del 
GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la commemora-
ció de la publicació del llibre Els altres cata-
lans, de Francesc Candel
Tram. 250-00910/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53589 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

Aquest any 2014 es compleixen cinquanta anys de 
l’aparició de l’obra Els altres catalans de Francesc 
Candel, publicada per Edicions 62.
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Francesc Candel Tortajada (Casas Altas, Racó d’Ade-
mús, 31 de maig de 1925 - Barcelona, 23 de novembre 
de 2007), conegut com a Paco Candel, va ser escrip-
tor, periodista, activista i polític. Afiliat al PSUC, l’any 
1977 fou elegit senador a les Corts espanyoles per la 
demarcació de Barcelona integrant de la candidatura 
l’Entesa dels Catalans, el 1979, en les primeres elecci-
ons de la recuperada democràcia local fou elegit regi-
dor de l’Hospitalet de Llobregat per la llista del PSUC, 
i es va fer càrrec de la regidoria de cultura.

Ha rebut moltes distincions, entre les quals destaquen 
la Creu de Sant Jordi (1983) i la Medalla d’Or de la 
Generalitat de Catalunya (2003)

Aquest llibre, l’encàrrec del qual havia sorgit de Max 
Canher a partir de la lectura d’un reportatge publicat 
per Paco Candel a la revista La Jirafa, tractava sobre 
la immigració que va rebre Catalunya durant l’expan-
sió industrial posterior a la guerra de 1936-39. L’obra 
va obtenir un gran ressò i un fort impacte social i va 
influir en els decisions finals de l’Assemblea de Cata-
lunya de 1971. És una peça clau per entendre la Cata-
lunya actual i és cabdal per a continuar apostant pel 
manteniment de Catalunya com un sol poble. Alhora 
ens pot ser de gran utilitat per entendre millor les no-
ves onades migratòries posteriors que han convertit en 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya a milers de perso-
nes provinents d’altres països. Els altres catalans ens 
ha de permetre, doncs, recordar i reconèixer la seva 
importància i reflexionar sobre la Catalunya actual i 
futura.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement pú-
blic i solemne de la importància cabdal per al país de 
l’obra Els altres catalans, de Paco Candel, en motiu 
dels cinquanta anys de la seva publicació l’any 1964.

2. El Parlament insta el Govern a: 

2.1. Promoure actes de commemoració del cinquanta 
aniversari de la publicació del llibre Els altres cata-
lans, de Paco Candel, que recordin la importància de 
l’obra en el moment de la seva aparició i que promo-
guin una reflexió sobre l’aportació de la immigració a 
la Catalunya actual i futura.

2.2. Coordinar aquestes activitats amb les que puguin 
promoure la Fundació Paco Candel o d’altres entitats 
o institucions, com l’Ajuntament de l’Hospitalet, en el 
que Candel fou regidor, o el Senat, del que Candel for-
mà part.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre la segona fase 
de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Gui-
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00911/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya, en el marc de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitat, va aprovar la Resolució 
147/X per garantir la priorització de la segona fase de 
l’ampliació de l’Escola Cau de la Guineu de Corbera 
de Llobregat i, a la vegada, instar el Govern a posar en 
marxa l’escola en el curs 2014-2015.

La situació en què actualment es troba l’escola Cau de 
la Guineu de Corbera de Llobregat no és l’adequada ni 
l’òptima per a un equipament educatiu. La falta d’ele-
ments essencials (lavabos adequats, vestidors, etc.) o 
d’aules específiques (menjador, gimnàs o música), que 
afecten negativament en la qualitat educativa dels nens 
i les nenes d’aquest centre educatiu.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Acordar urgentment un calendari d’execució de la 
segona fase de l’ampliació del centre amb consens 
amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la comu-
nitat educativa del centre (AMPA i claustre de profes-
sorats).

2) Informar urgentment la comunitat educativa del 
centre (AMPA, claustre de professors i Ajuntament 
de Corbera de Llobregat) de la previsió de finalitza-
ció d’obres i de l’inici de l’activitat educativa al centre.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Abrera
Tram. 250-00912/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53691 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’any 2007 es va anunciar la inauguració de la nova 
escola Abrera, ara en procés de selecció d’un nom per 
la comunitat educativa, pel setembre de 2008. En lloc 
de la inauguració prevista, es van col·locar els primers 
mòduls pre-fabricats al pati de l’escola Ernest Lluch. 
S’ha de tenir en compte que l’escola Ernest Lluch de 
la població ja presentava algunes mancances d’espai 
donat que mantenia el mateix número d’alumnes que 
una escola de tres línies, però amb l’espai d’una escola 
de dues línies.

En aquests moments, els alumnes de l’escola Abrera 
porten més de quatre anys en una situació de provisio-
nalitat, ubicats en el pati d’una altra escola (compartint 
espais fonamentals com el menjador) i amb deficiènci-
es extremes tant de personal d’administració i serveis 
com d’adequació dels espais.

La prioritat fonamental ha de ser la construcció del 
nou edifici que ha d’acollir l’escola Abrera, no obstant, 
fins que no arribi aquest moment, s’ha de garantir el 
bon funcionament de l’escola atenent a la seva singu-
laritat i precarietat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Garantir la continuïtat de l’escola Abrera (Baix Llo-
bregat) i donar suport a la tasca duta a terme per la co-
munitat educativa d’aquest centre educatiu.

2) Elaborar un Pla Urgent per a l’escola Abrera que ga-
ranteixi el seu òptim i adequat funcionament fins a la 
construcció del nou edifici previst, que planifiqui, com 
a mínim, les següents mesures: 

a) Assignar el personal d’administració i servei previst 
per la normativa per al proper curs.

b) Establir, conjuntament amb la comunitat educati-
va, el número de mòduls prefabricats necessaris per 
al bon funcionament de l’escola.

c) Condicionar els lavabos de l’escola de forma ade-
quada.

d) Establir un protocol que solucioni els actuals pro-
blemes de massificació del menjador.

3) Posar en marxa de manera urgent i prioritària els 
tràmits per a iniciar el 2014 la construcció d’aques-
ta escola, tal i com demanava la Resolució 220/X del 
Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució de reprovació de la 
senadora Alícia Sánchez-Camacho
Tram. 250-00913/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53742 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La Comissió d’Afers Institucionals del Parlament va 
aprovar el 10 de juliol de 2013 la compareixença de la 
senyora Alícia Sánchez Camacho en l’esmentada Co-
missió per tal que informi de la seva relació amb els 
casos d’espionatge polític vinculats a l’agencia de de-
tectius Método 3.

Després de diverses gestions realitzades pel president 
de la Comissió d’Afers Institucionals per a poder con-
cretar la data de la compareixença, el grup del PP va 
fer arribar a la Mesa del Parlament, en data 11 de de-
sembre, la decisió de la senyora Sánchez Camacho de 
no comparèixer, decisió que els Serveis Jurídics del 
Parlament van trobar totalment injustificada. Ara s’ha 
confirmat la seva absència a la Comissió d’Afers Insti-
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tucionals del dia 29 de gener, a la que havia estat for-
malment convocada.

L’article 59. 5 del vigent Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya estableix que «els càrrecs públics i el personal al 
servei de les administracions públiques que actuen a 
Catalunya tenen l’obligació de comparèixer a requeri-
ment del Parlament». És evident que la senyora Alicia 
Sánchez Camacho és un càrrec públic, ja que és dipu-
tada del Parlament (presidenta del grup parlamenta-
ri del PP) i alhora senadora per designació del mateix 
Parlament.

És per aquests motius, que l’incompliment de les se-
ves obligacions legals per part de la senyora Sánchez 
Camacho suposa un fet d’una gravetat extrema, i que 
al marge de les actuacions que la Mesa del Parlament 
decideixi emprendre, mereix una reprovació política.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Reprova l’actuació de la senyora Alicia Sánchez Ca-
macho negant-se a comparèixer davant una Comissió 
del Parlament que l’havia citat, incomplint així l’arti-
cle 59.5 de l’Estatut d’Autonomia que l’obliga en tant 
que diputada i senadora.

2. Demana a la senyora Sánchez Camacho que pre-
senti la seva dimissió en tant que senadora designada 
pel Parlament de Catalunya, per entendre que no pot 
representar el Parlament qui no atén els seus requeri-
ments i no compleix les obligacions que l’article 59.5 
de l’Estatut d’Autonomia estableix per als càrrecs pú-
blics.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00914/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53768 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Antoni Gaudí de Cornellà de Llobregat té du-
es línies de P3, amb un total de vint-i-cinc nens i nenes 
per aula, i es troba en un barri que compta amb una 
gran diversitat cultural i idiomàtica, fet que requereix 
per part del centre els recursos adequats i necessaris 
per una correcta adaptació dels nens i nenes en el seu 
primer contacte amb el centre.

Des de l’equip directiu i del claustre de professors de 
l’Escola Antoni Gaudí de Cornellà de Llobregat s’evi-
dencia la necessitat d’incorporar un/a Tècnic/a d’Edu-
cació Infantil (TEI) a l’escola per ajudar al desenvo-
lupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les 
necessitats bàsiques dels nens i nenes de P3. La incor-
poració d’aquesta figura del TEI facilitaria la correcta 
adaptació del nens i nenes que es troben davant el seu 
primer contacte amb l’escola, nens amb necessitats 
educatives específiques que requereixen els coneixe-
ments assistencials que permetin la detecció i diagnòs-
tic de possibles patologies.

Tant el director de l’escola com l’AMPA, amb el suport 
de l’Ajuntament de Cornellà, han sol·licitat al Director 
dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenya-
ment del Baix Llobregat la incorporació immediata 
del TEI al centre, però han rebut una resposta negativa 
sense cap tipus de criteri pedagògic, només amb una 
única referència sobre la manca de pressupost.

Tal i com s’estableix en l’article 86.3.c i d. de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya, 
«[...] són funcions dels serveis educatius, d’acord amb 
el que en cada cas es determini per norma reglamentà-
ria: [...] c) Atendre especialment les situacions en què 
l’escolarització dels alumnes nouvinguts o amb risc 
d’exclusió social té implicacions en l’àmbit de la inte-
gració lingüística. d) Facilitar l’accés dels centres i del 
professorat als recursos educatius, i facilitar-los ser-
veis didàctics de suport a la docència.», s’ha de ga-
rantir que un centre escolar, com és l’Antoni Gaudí de 
Cornellà, amb unes necessitats específiques d’adap-
tació dels nens i nenes per les seves característiques 
culturals i idiomàtiques, tingui un tècnic d’educació 
infantil que recolzi el model d’escola inclusiva i ga-
ranteixi la correcta adaptació de tots els alumnes del 
centre.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incorporar de manera immediata un/a 
Tècnic/a d’Educació Infantil a l’Escola Antoni Gaudí 
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de Cornellà de Llobregat, per fer suport i realitzar les 
tasques que li son pròpies pel correcte funcionament 
de les dues aules de P-3 del centre educatiu.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Mont-
serrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP SOC 
i Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de subvencions per a projectes de joventut
Tram. 250-00915/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut.

Exposició de motius

En relació a la convocatòria per a la concessió de sub-
vencions als projectes en l’àmbit de la joventut que els 
ens locals elaboren, durant l’any 2012, la convocatòria 
es va obrir al mes de juliol d’aquell mateix any sent 
concedides el 26 de setembre, molt a prop d’iniciar-se 
l’últim trimestre de l’any.

A l’any 2013, aquesta mateixa convocatòria es va obrir 
el 5 d’agost de l’any 2013, retardant-se respecte a la 
convocatòria de l’any anterior.

Aquesta incertesa en la convocatòria i concessió de les 
subvencions provoca que els ens responsables de la se-
va gestió no puguin fer una planificació adequada en 
relació els projectes encetats i pendents de portar a ter-
me. Aquest fet perjudica als joves de les comarques i 
ajuntaments catalans que veuen com no es poden ma-
terialitzar els projectes de joventut programats per ca-
da exercici pressupostari.

Al juliol de 2013 es va produir un ple monogràfic so-
bre joventut al Parlament de Catalunya, en el que el 
Govern de la Generalitat va assumir determinats com-
promisos amb els joves catalans, que a la vista dels 
fets ocorreguts posteriorment, es pot comprovar que 
no s’han complert i la mostra més clara, és aquesta 
manca de diligència en la convocatòria i concessions 
de subvencions destinades als ens locals i comarcal 
per la joventut.

En determinades comarques de l’interior de Catalu-
nya com Berguedà, Bages, Solsonès, Alt Urgell, Al-
ta Ribagorça o Pallars Jussà, entre d’altres, aquestes 
subvencions són, en molts casos, la majoria dels fons 
destinats a joventut, amb lo qual, la no concessió de 
subvencions a temps per desenvolupar els projectes 
programats té enormes perjudicis en la comarca, entre 
d’altres, s’observa com els joves d’aquests territoris es 
veuen obligats a marxar per motius acadèmics i labo-
rals per falta d’oportunitats, amb el que fa més neces-
sari que mai que el Govern de la Generalitat no doni 
l’esquena a tots aquests joves i convoqui i concedeixi 
les subvencions a temps per poder materialitzar cor-
rectament els projectes previstos.

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

Proposta de resolució

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

1. Convocar d’urgència les subvencions als consells 
comarcals i al Consell d’Aran per a l’execució dels 
plans d’actuació anuals dels serveis comarcals de jo-
ventut per tal que siguin concedits el més aviat possi-
ble des de la seva convocatòria.

2. Dur a terme les actuacions pertinents perquè les 
subvencions en aquesta matèria es convoquin dins dels 
quinze dies següents d’iniciat l’exercici pressupostari 
per tal que siguin concedides abans de finalitzar el pri-
mer trimestre de cada exercici.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el plantejament 
d’aturar l’economia catalana
Tram. 250-00916/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost.
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Exposició de motius

Durant les últimes setmanes i mesos hem conegut com 
el President del Grup Parlamentari d’ERC, el Sr. Oriol 
Junqueras, ha amenaçat de paralitzar l’economia cata-
lana durant una setmana. Aquestes declaracions les va 
fer a Brussel·les el 13 de novembre de l’any 2013. Pas-
sats dos mesos i mig, el 27 de gener de 2014, el mateix 
Sr. Oriol Junqueras s’ha reafirmat en aquesta amenaça 
de paralitzar l’economia catalana durant una setmana.

Atès que el Grup parlamentari que presideix el Sr. 
Oriol Junqueras va votar favorablement als actuals 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sent el 
partit que ha garantit junt amb el Grup parlamentari 
de CiU, l’aprovació d’aquests pressupostos així com la 
Llei de Mesures Fiscals, Financeres, Administratives i 
del Sector Públic, fa que aquesta amenaça no sigui aï-
llada i pugui portar-se a terme, tenint enormes costos 
per la societat catalana i les possibilitats de recupera-
ció econòmica de Catalunya.

Donat que la societat catalana, els seus emprenedors, 
empresaris, exportadors, inversors, treballadors i per-
sones que volen i no poden treballar, necessiten d’un 
marc d’estabilitat i seguretat jurídica, considerem que 
de produir-se aquesta amenaça, tindria enormes con-
seqüències en la credibilitat i confiança que ha de ge-
nerar una economia que vol disposar d’un creixement 
econòmic sostenible que permeti reduir l’atur.

Per poder portar a terme aquesta amenaça, seria ne-
cessari el concurs del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya.

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

Proposta de resolució

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

1. No col·laborar, en cap cas, en aturar l’economia ca-
talana.

2. Amb l’objectiu de donar confiança i certeses a tots 
els agents actuals i potencials que conformen o po-
den conformar l’economia catalana, pronunciar-se pú-
blicament en seu parlamentària sobre la no voluntat 
del Govern de la Generalitat de Catalunya de seguir 
els plantejaments del Sr. Oriol Junqueras de paralitzar 
l’economia catalana.

3. Reconèixer públicament les greus conseqüències 
pel creixement econòmic, l’exportació, la inversió i la 
recuperació de l’ocupació que tindria paralitzar l’eco-
nomia catalana tal i com ha plantejat el President del 
Grup Parlamentari d’ERC, el Sr. Oriol Junqueras.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius als informes de fisca-
lització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010; 
30/2013, sobre les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2012, i Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2011
Tram. 256-00018/10, 256-00023/10 i 257-00002/10 

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 53807, 53808, 53809, 53811, 53829, 53830, 

53831, 53832, 53833, 53834, 53847, 53902 i 53904 / 

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 30.01.2014

Propostes de resolució presentades pel GP de Ciu-
tadans (reg. 53807, 53808 i 53809), pel GP de Con-
vergència i Unió (reg. 53811 i 53834), pel GP del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 53847, 53902 i 53904), pel 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 53829, 
53830 i 53831), i pel GP d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 53832 i 53833)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 163.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes referent al Compte General de la Gene-
ralitat de Catalunya, corresponent al 2011 (tram. 257-
00002/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització referent al Compte general de la Generalitat 
corresponent al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aplicar les recomanacions incloses en aquest 
informe i realitzades per la Sindicatura de Comptes.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prendre les mesures oportunes per tal de no 
imputar al compte general de la Generalitat despeses 
reportades en un exercici al següent o següents (despe-
ses desplaçades), així com a corregir les despeses des-
plaçades en els exercicis anteriors, amb l’objectiu que 
els comptes consolidats reflecteixin l’activitat imputa-
ble a l’exercici i permetin analitzar i prendre decisions 
relatives a la gestió efectiva durant aquest exercici.
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4. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupa-
ció pel fet que, un any més, es reiteri la no aplicació, 
per part de l’administració de la Generalitat, de les re-
comanacions efectuades per la Sindicatura de Comp-
tes en els informes precedents. En aquest sentit s’insta 
a la Generalitat implementar aquestes recomanacions 
durant aquest exercici comptable.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 30/2013, sobre les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2012 (tram. 256-00023/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de 
Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-
00018/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 30/2013, sobre les elecci-
ons al Parlament de Catalunya del 2012 (tram. 256-
00023/10)

– Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci 
Sanitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010 
(tram. 256-00018/10)

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 30/2013, sobre les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2012 (tram. 256-00023/10) i insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Ter-
rassa, cor-responent al 2009 i al 2010 (tram. 256-
00018/10) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
30/2013, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya 
del 2012 (tram. 256-00023/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 30/2013, sobre les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2012 (tram. 256-00023/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, cor-
responent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00018/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de 
fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de 
Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-
00018/10)

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
el seguiment de les recomanacions del dit informe i 
a presentar al grups parlamentaris abans de finalitzar 
l’actual període de sessions un informe sobre el com-
pliment de les recomanacions contingudes.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 163.4 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’informe de fiscalització presen-
tat per la Sindicatura de Comptes referent al Compte 
General de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
al 2011 (tram. 257-00002/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata: 

a) El deficient sistema de finançament de la Generali-
tat i la infravaloració de les competències judicials i de 
seguretat ciutadana, així com la necessitat de construir 
eixos viaris vitals per afavorir l’equilibri territorial ha 
obligat a la Generalitat realitzar una política inversora 
recorrent inclús a formes de finançament alternatives 
per tal de poder preservar un mínim nivell dels serveis 
de justícia, garantir el desplegament de la policia de 
Catalunya i oferir els serveis fonamentals de l’estat del 
benestar (ensenyament, salut i serveis socials).

b) La necessitat de canviar el marc polític fent que els 
ciutadans puguin votar per tenir les eines d’un Estat 
i acabar amb el crònic dèficit fiscal que pateix Cata-
lunya amb l’objectiu de preservar el desenvolupament 

econòmic, l’equilibri territorial i garantir les prestaci-
ons fonamentals de l’estat del benestar.

2. El Parlament de Catalunya aprova: 

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2011.

b) L’Informe 24/2013, de la Sindicatura de Comptes, 
sobre el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2011.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i a in-
formar-lo del compliment d’aquestes recomanacions, 
de les accions empreses i dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consor-
ci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010 
(tram. 256-00018/10).

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de 
fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de 
Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-
00018/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

2) Presentar un informe del compliment de les esmen-
tades recomanacions dins de l’actual període de ses-
sions.

3) Vetllar perquè el Pressupost del Consorci Sanitari 
de Terrassa sigui aprovat pel seu Consell de Govern 
abans de que siguin aprovats els Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya.

4) Fer les accions necessàries amb la finalitat d’equi-
librar el compte de resultats del Consorci Sanitari de 
Terrassa, sense disminuir l’activitat sociosanitària.

5) Vetllar perquè el Consorci Sanitari de Terrassa 
compleixi amb cura la legalitat envers a les relacions 
laborals i la normativa de contractació que li es d’apli-
cació.

6) Vetllar perquè els Convenis i Contractes signats pel 
Consorci Sanitari de Terrassa amb CAPIO-Hospital 
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General de Catalunya, el CST rebi la contraprestació 
que s’ajusti als serveis realitzats.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 30/2013, sobre les eleccions al Par-
lament de Catalunya del 2012 (tram. 256-00023/10).

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 30/2013, sobre les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2012 (tram. 256-00023/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a regular 
abans de les properes eleccions autonòmiques la tra-
mesa d’un mailing únic i conjunt de les diverses for-
macions polítiques per a abaratir, simplificar i fer més 
transparent la seva gestió.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 163.4 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalitza-
ció presentat per la Sindicatura de Comptes referent al 
Compte General de la Generalitat de Catalunya, cor-
responent al 2011 (tram. 257-00002/10).

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització presentat per la Sindicatura de Comptes re-
ferent al Compte General de la Generalitat de Catalu-
nya, corresponent al 2011 (tram. 257-00002/10) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’informe de fiscalització pre-
sentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 30/2013, sobre les elecci-
ons al Parlament de Catalunya del 2012 (tram. 256-
00023/10)

Exposició de motius

L’informe 30/2013 de la Sindicatura de Comptes re-
ferit a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 
2012 demostra la manca d’irregularitats rellevants en 
la comptabilitat electoral i la reducció de la despesa 
electoral en comparació amb les eleccions de 2010 per 
part de tots els partits polítics, a excepció de Ciutadans 
que va augmentar la seva despesa en més de 300.000 
euros. En alguns casos, com és el del Partit Popular 
Català, aquesta reducció ha estat de més de 200.000 
euros en comparació a les eleccions de 2010 i de prop 
de 400.000 euros respecte a l’any 2006. Això, sumat a 
la manca d’irregularitats en la comptabilitat electoral 
dels populars catalans demostren la gestió responsable 
que els gestors populars han fet dels recursos que els 
hi ha confiat la ciutadania.

L’evolució de les despeses electorals des de l’any 2003 
mostren que, malgrat que des de l’any 2006 s’han re-
duït les despeses electorals dels partits de 14,4 milions 
d’euros a 12,7 milions d’euros, la comparativa amb els 
processos electorals previs a la crisi econòmica mos-
tren que, en realitat, s’han augmentat. Així les despe-
ses electorals de les eleccions al Parlament de Catalu-
nya de l’any 2003 van ser de 12,5 milions d’euros.

Cal considerar també, que el fet que hi hagués un 
avançament electoral de dos anys ha comportat que, 
malgrat la reducció entre eleccions, aquest avança-
ment va suposar una despesa neta, i, per tant, un aug-
ment de la despesa electoral a quatre anys vista, que és 
el període natural i legal d’una legislatura completa.

Una d’aquestes despeses, és la de mailing. En aquest 
àmbit hem de fer una constatació. Cap dels partits po-
lítics amb representació ha esgotat el límit de despeses 
de mailing subvencionables establertes per llei. Així 
el Partit Popular Català ha estat una de les organitza-
cions que menys ha destinat a aquest concepte. Amb 
poc més de 680.000 euros ha arribat a tots els catalans 
quan la quantia màxima legal era de 920.000 euros. 
Això vol dir que hi ha espai de reducció en la despesa 
de mailing.

Això vol dir que necessitem un compromís més ferm 
dels partits amb representació parlamentària per redu-
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ir encara més les despeses relacionades amb els pro-
cessos electorals, i, concretament amb les eleccions al 
Parlament de Catalunya.

És per això que proposem un pacte parlamentari entre 
els diferents Grups de la Cambra que ens permeti re-
baixar un mínim d’un 30% de despeses electorals per 
a properes convocatòries electorals, fet que ens perme-
tria reduir dels quasi 13 milions en l’actualitat a menys 
de 9 milions en futures convocatòries.

No es pot obviar que cap de les recomanacions que ha 
realitzat la Sindicatura de Comptes des de les elecci-
ons del 2003 han tingut ressò en el Govern de la Gene-
ralitat. Això ha fet que les recomanacions de l’informe 
30/2013 siguin pràcticament les mateixes que les de 
l’informe 7/2012, 14/2008 i 19/2005.

Això constata el fet que cap dels governs (ni el tripar-
tit, ni el govern d’entesa ni l’actual de CiU amb el su-
port parlamentari d’ERC) ha pres seriosament les re-
comanacions de la Sindicatura.

A més és oportú que la Generalitat de Catalunya en-
degui un procés de regeneració democràtica en la línia 
que ha establert el Govern de l’Estat. És per aques-
ta raó que el Govern ha d’impulsar, en el marc de les 
seves competències i dintre del Pla Estatal un procés 
de millora institucional i de regeneració democràtica 
a Catalunya.

La reforma de la LOREG de l’any 2011, comporta can-
vis significatius i importants pel que fa a les activitats 
que tan partits polítics com administracions poden de-
senvolupar des de la convocatòria de les eleccions fins 
a la celebració de la mateixes.

Atès aquesta realitat cal que l’abast de l’anàlisi dels 
processos electorals realitzat per la Sindicatura no es 
pot limitar a l’activitat dels partits obviant l’activitat i 
les obligacions que té l’administració en aquest sentit. 
A més, cal recordar que el programa 132 dels pressu-
postos de la Generalitat fa referència a l’Organització, 
gestió i seguiment de processos electorals, que té com 
a objectiu fer «front a l’organització i la gestió dels 
processos electorals i de les consultes populars que si-
guin competència de la Generalitat de Catalunya».

És per aquest motiu que s’ha d’ampliar l’objecte i abast 
de l’informe al compliment per part de l’Administra-
ció de la LOREG, concretament en els seus articles 50 
i 53 i en la fiscalització del programa 132 dels pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya.

Propostes de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 30/2013, sobre les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 2012 (Tram. 256-00023/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a acor-
dar amb els grups parlamentaris amb representació al 

Parlament de Catalunya, de cara a futures convocatò-
ries electorals: 

a) Rebaixar, com a mínim, en un 30% els límits de 
despeses electorals.

b) Reduir en la mateixa quantia (com a mínim en un 
30%) les subvencions per a despeses electorals que ca-
da partit, federació, coalició o agrupació electoral rep 
en funció dels seus resultats electorals d’acord amb les 
regles concretes establertes en cada procés electoral.

c) Reduir els fons públics destinats al seu finançament 
tot de les despeses d’enviament personal i directe de 
propaganda i publicitat electoral en les condicions le-
galment previstes mitjançant la tramesa d’un mailing 
únic i conjunt de les diferents formacions polítiques 
implantant procediments més d’acord amb l’actual 
desenvolupament dels mitjans i tècniques d’informa-
ció.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a incloure les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes referents als informes 19/2005, 
14/2008, 7/2012 i 30/2013 sistemàticament incomplert 
pels diferents Governs: 

a) Establir una normativa més concreta de registre de 
les diverses operacions per tal de normalitzar-ne el 
tractament i el registre comptable.

b) Definir la data de tancament de les comptabilitats 
electorals presentades per les formacions polítiques de 
forma expressa i que aquesta fos posterior als noranta 
dies després de les eleccions per a simplificar la gestió 
administrativa i de control de les entitats implicades a 
tots els nivells.

c) Establir en la normativa d’aplicació que regula 
l’atorgament de les subvencions electorals i el paga-
ment de bestretes l’existència de possibles sancions i el 
procediment per valorar l’import de la possible revo-
cació parcial o total de la subvenció electoral.

d) Identificar, reglamentàriament, de forma més cla-
ra els conceptes de despeses que s’han d’incloure en 
aquestes classificacions: disseny, edició, muntatge, etc. 
així com la regulació de les noves tecnologies de la in-
formació (pàgines web, diaris digitals i canals de co-
municació com twitter, sms, etc.).

e) Establir una regulació més concreta en els casos 
d’incompliment de l’obligació que les entitats finance-
res que hagin concedit finançament destinat a la cam-
panya electoral i aquelles empreses que hagin facturat 
més de 10.000 € en concepte de despeses electorals 
n’informin l’òrgan de control extern corresponent i 
concretar els possibles mecanismes que permetin exi-
gir als tercers aquesta informació tot aplicant sancions 
a les empreses pel seu incompliment.

f) Acotar, reglamentàriament, i de forma més clara els 
interessos financers que s’han de considerar despesa 
electoral i el seu període temporal de càlcul tot tenint 
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present el límit de noranta dies establert per l’article 
125.3 de la LOREG.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, en l’àmbit de les seves competències i en 
el marc del Pla de Regeneració Democràtica impulsat 
pel Govern de l’Estat, impulsar mesures que puguin 
aplicar-se en període electoral per millorar el control 
de l’activitat econòmica dels partits polítics que inclo-
guin. Mesures, entre altres: 

a) Regulació de les contractacions. Obligació d’apro-
var directrius de contractació per part dels partits po-
lítics.

b) Retenció de les subvencions. Retenció del pagament 
de subvencions als partits polítics que no presentin els 
seus comptes, prèvia comunicació de la Sindicatura de 
Comptes.

c) Control de les subvencions. Donar rang legal a 
l’obligació dels partits polítics de complir els mateixos 
requisits que qualsevol altra entitat privada per con-
córrer a les convocatòries de subvencions.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, atenent als principis que estableix el títol 
IX de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i Procediment Administratiu 
Comú, establir un adequat règim sancionador aplica-
ble a les formacions polítiques, desenvolupat en totes 
les fases, així com regular la corresponent responsa-
bilitat davant la falta de remissió a la Sindicatura de 
Comptes de la informació a què estan obligats a pro-
porcionar, donada la seva importància a efectes de 
completar el procediment fiscalitzador, sens perjudi-
ci de les competències atribuïdes a la respectiva Junta 
Electoral en l’article 153 de la LOREG respecte de les 
autoritats, funcionaris i particulars.

6. El Parlament de Catalunya encomana a la Sindica-
tura de Comptes a ampliar l’objecte i abast dels infor-
mes de fiscalització de les eleccions al Parlament de 
Catalunya a l’activitat que realitza el Govern en com-
pliment de l’article 50 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general (LOREG) així 
com la fiscalització del programa 132 dels pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya o programa similar 
on s’incloguin les despeses dels processos electorals.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del 

procediment relatiu a l’informe de fiscalització pre-
sentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci 
Sanitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010 
(tram. 256-00018/10)

Propostes de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Ter-
rassa, corresponent al 2009 i al 2010 (Tram. 363-
00002/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació per la gestió del Consorci Sanitari de Terras-
sa que es pot resumir en unes pèrdues de 6,5 milions 
d’euros entre 2009 i 2014 (pèrdues de 400.791,59 eu-
ros el 2009, de 835.247,84 euros el 2010, pèrdua es-
timada de 2.180.891,40 euros el 2011, pèrdua previs-
ta d’1.521.276,72 euros el 2012, pèrdua estimada de 
916.639 euros el 2013 i pèrdua prevista de 636.125,23 
euros el 2014) fet que demostra la mala gestió del cen-
tre, tal i com l’acusa el propi Comitè d’Empresa ai-
xí com posa «de manifest una deficiència en el con-
trol intern» tal i com explicita la pròpia Sindicatura 
de Comptes en la seva observació número 11 de l’In-
forme.

3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupa-
ció perquè, en el cas del Consorci Sanitari de Terrassa, 
l’aprovació del pressupost de l’exercici 2009 per part 
del Consell de Govern del CST es va realitzar amb 
posterioritat a la seva aprovació i publicació mitjan-
çant la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per a l’exerci-
ci 2009, els imports dels crèdits inicials que consten 
en la Liquidació del pressupost dels comptes anuals 
del CST de l’exercici 2009 difereixen de les xifres que 
consten aprovades mitjançant la Llei 15/2008, del 23 
de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per a l’exercici 2009, la Liquidació del pressu-
post i els comptes anuals del CST dels exercicis 2009 
i 2010 van ser retuts a la Sindicatura de Comptes fo-
ra de termini i els comptes de l’exercici 2010 van ser 
aprovats pel Consell de Govern també fora de termini.

4. El Parlament de Catalunya mostra la seva solidari-
tat amb els treballadors i treballadores del Consorci 
Sanitari de Terrassa, mostra la seva preocupació per-
què durant el període fiscalitzat el Consorci va aco-
miadar dos treballadors de forma improcedent, sense 
que consti que hi hagués hagut cap mediació judicial 
i insta al Govern a instar al Consorci a evitar els aco-
miadaments improcedents en la mesura que, per ser 
improcedents, constitueixen actes arbitraris contraris 
als principis rectors de l’Administració tot instruint 
el corresponent expedient disciplinari d’acord amb el 
procediment legalment establert en la normativa ad-
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ministrativa en cas que es produïssin actuacions del 
personal que fossin causa d’acomiadament.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a, en virtut de l’article 10.1.5 del Decret 
416/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova la modifi-
cació i el text refós dels Estatuts del Consorci Sanitari 
de Terrassa, i donada la seva posició majoritària a de 
sis representants de la Generalitat de Catalunya, desig-
nats pel conseller/a del Departament de Salut al Con-
sell de Govern a procedir al cessament i substitució de 
l’actual director gerent del Consorci.

6. El Parlament de Catalunya recomana a la Sindi-
catura de Comptes a ampliar l’Informe 23/2013 rela-
tiu a la fiscalització de l’activitat economicofinancera 
del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) corresponent 
al període 2009-2010 per incloure la fiscalització del 
contracte en el que la Fiscalia de Barcelona ha obert 
diligències contra la companyia Telefónica i el Con-
sorci Sanitari de Terrassa (CST) a instàncies de la Ofi-
cina Antifrau.

7. El Parlament de Catalunya encomana a la Sindica-
tura de Comptes fiscalitzar, dins del Programa de Tre-
ball de la Sindicatura, l’activitat economicofinancera 
del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) corresponent 
als períodes tancats 2011-2012.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’informe de fiscalització pre-
sentat per la Sindicatura de Comptes: 

Compte General de la Generalitat corresponent al 
2011

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe elabo-
rat per la Sindicatura de Comptes sobre el Compte Ge-
neral de la Generalitat corresponent a l’exercici 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i a 
informar al Parlament del seu compliment, de les acci-
ons implementades i dels resultats obtinguts, abans del 
30 de juny de 2014.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a delimi-
tar normativament la totalitat del sector públic català, 
de manera que els estats consolidats del Compte gene-

ral recullin tota l’activitat economicofinancera de l’es-
mentat sector públic.

4. El Parlament de Catalunya insta El govern perquè 
la Intervenció General de la Generalitat estableixi els 
criteris de definició, comptabilització i quantia de les 
transferències internes entre les diferents entitats del 
sector públic, entre si i amb l’Administració General, 
de manera que les comptabilitats individuals siguin 
compatibles i comparables, i permetin la consolida-
ció comptable de partides homogènies, en concepte i 
quantia, i s’obtinguin estats consolidats sense desqua-
draments. La Generalitat de Catalunya ha de fer les 
modificacions normatives que ho facin possible.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a no im-
putar despeses meritades en un exercici al següent o 
següents (despeses desplaçades), així com a corregir 
les despeses desplaçades en els exercicis anteriors, 
amb l’objectiu que els comptes consolidats reflecteixin 
l’activitat imputable a l’exercici i permetin analitzar i 
prendre decisions relatives a la gestió efectiva durant 
l’esmentat exercici.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a comp-
tabilitzar correctament determinats conceptes, que es-
tan considerats drets de dubtós cobrament, però que 
s’haurien d’incloure en el romanent de tresoreria con-
solidat, en compliment del que estableix el Pla Gene-
ral de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Ca-
talunya, i amb l’objectiu que el romanent de tresoreria 
consolidat mostri la liquiditat real disponible.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a in-
corporar en el compte d’endeutament consolidat tots 
aquells instruments financers d’endeutament autorit-
zats que augmenten els compromisos de despeses fi-
nanceres a futur, així com a incloure el corresponent 
càrrec en l’Estat de Compromisos de Despesa per fu-
turs Exercicis, d’acord amb els criteris establerts pel 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals 
1995, i amb l’objectiu de conèixer amb transparèn-
cia i exactitud l’import del deute total assumit durant 
l’exercici.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incor-
porar en el càlcul del dèficit no financer la despesa as-
sociada a les inversions executades durant l’exercici 
que, pel sistema de finançament utilitzat, no s’han im-
putat a aquest, en compliment dels criteris establerts 
pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regio-
nals 1995, i amb l’objectiu de conèixer amb transpa-
rència i exactitud l’import total del dèficit financer as-
sociat a la gestió durant l’exercici.

9. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació per l’incompliment per part de la Generalitat de 
l’article 41.1 de la Llei de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya (LPGC) del 2011 el límit d’endeu-
tament viu de la Generalitat de Catalunya per opera-
cions d’endeutament amb termini de reemborsament 
igual o inferior a un any ha de ser el 30% sobre l’estat 
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de despeses del pressupost (9.789,02 M€) tot superant 
el límit en 774,4 M€ i insta a la Generalitat a complir 
amb els límits de deute que pressupostàriament s’es-
tableixen.

10. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació pels successius incompliments, per part de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya de l’objec-
tiu d’estabilitat pressupostària definit pel Consell de 
Política Fiscal i Financera per a les comunitats autò-
nomes espanyoles, pel que insta el Govern a assumir 
uns compromisos de necessitats de finançament rea-
listes i coherents amb els objectius nacionals, realit-
zant, d’una banda, previsions d’ingressos més ajusta-
des a la realitat socioeconòmica, i l’altra, els esforços 
pressupostaris de contenció de la despesa i de raciona-
lització del sector públic català necessaris i suficients 
per complir l’objectiu de dèficit establert.

11. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació per l’incompliment del Pla Econòmic i Financer 
de Reequilibri presentat al gener de 2011 per la Ge-
neralitat de Catalunya i insta la Generalitat a revisar i 
complir amb el Pla econòmic i financer de reequilibri 
de la Generalitat de Catalunya 2012-2014 presentat el 
maig de 2012 així com a presentar al Parlament un in-
forme sobre el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, així com del Decret llei per complir 
amb el Pla econòmic i financer de reequilibri 2012-
2014 aprovat pel Govern el juny de 2012.

12. El Parlament de Catalunya mostra la seva preo-
cupació per la important desviació pressupostària, de 
més de dos punts, que va registrar el dèficit de l’Ad-
ministració General de la Generalitat durant l’exerci-
ci 2011 en relació amb el PIB autonòmic de Catalu-
nya; comptabilitzant unes necessitats de finançament 
de 7.987 milions d’euros i un dèficit del 3,99%, enfront 
del dèficit del 0,75 % previst per l’acord del Consell 
de Ministres del 16 de juny de 2010, per la qual cosa 
insta el Govern a posar els mitjans per evitar i corregir 
aquestes forts desviacions pressupostàries en el futur.

13. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació pel fet que, reiteradament, des de l’any 2004, la 
Sindicatura de Comptes adverteix que la normativa 
catalana no regula uns comptes consolidats que recu-
llin tota l’activitat economicofinancera del sector pú-
blic de la Generalitat de Catalunya i insta al Govern 
a regular normativament els comptes a consolidar, el 
perímetre d’entitats a incloure i els procediments a se-
guir en els processos de consolidació, separant clara-
ment els subjectes que han de preparar els comptes 
dels que els han de fiscalitzar.

14. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació pel fet que, reiteradament, des de l’any 2004, la 
Sindicatura de Comptes fa l’observació que entre els 
comptes consolidats relatius al sector públic adminis-
tratiu que segueixen parcialment l’estructura definida 
en l’article 81 de la LFPC i recollida en el Pla gene-

ral de comptabilitat pública de la Generalitat de Cata-
lunya (PGCPGC) no hi figuren l’estat demostratiu de 
l’evolució i la situació de les inversions amb especifi-
cació de la seva incidència comarcal i els compromi-
sos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis fu-
turs i insta a la Generalitat de Catalunya a adoptar les 
mesures necessàries per tal d’esmenar aquest reiterat 
incompliment.

15. El Parlament de Catalunya mostra la seva preo-
cupació perquè, reiteradament, des de l’any 2004, els 
estats consolidats, referents a la liquidació del pressu-
post, retuts per la IGGC han estat preparats homoge-
neïtzant els drets reconeguts per transferències entre 
les entitats que formen el perímetre de consolidació, i 
amb la posterior eliminació de les operacions recípro-
ques i que aquestes diferències que sorgeixen durant 
el procés de consolidació no han estat ajustades en els 
comptes liquidats de cadascuna de les entitats inclo-
ses en el perímetre de consolidació, ja que el procés 
es realitza una vegada han estat tancades les comp-
tabilitats individuals i insta al Govern de la Generali-
tat a establir un procediment sistemàtic de conciliació 
dels saldos comptables de l’Administració general de 
la Generalitat de Catalunya (AGGC) i de la resta d’ens 
del sector públic per tal d’evitar aquestes diferències.

16. El Parlament de Catalunya mostra la seva preo-
cupació perquè, reiteradament, des de l’any 2004, el 
Compte general d’endeutament consolidat no inclou 
determinades figures d’endeutament com els censos 
emfitèutics, el confirming, el pagament per tercers i al-
guns dels crèdits i les bestretes concedides per l’Insti-
tut Català de Finances (ICF) i l’Institut Català del Crè-
dit Agrari (ICCA) que, d’acord amb la seva naturalesa 
financera i els criteris establerts pel SEC95, haurien de 
ser considerades endeutament financer i insta a la Ge-
neralitat a que la càrrega futura d’aquests instruments 
figuri també en l’Estat de compromisos de despeses 
adquirits amb càrrec a exercicis futurs.

17. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació perquè, reiteradament, des de l’any 2005, no-
vament la Generalitat ha executat inversions que, pel 
sistema de finançament utilitzat (sistema d’abonament 
total del preu o mètode alemany, concessions i drets 
de superfície), no han estat imputades als pressupos-
tos i insta a la Generalitat a, tot seguint els criteris es-
tablerts pel SEC95, considerar la inversió executada i 
no pressupostada com a despesa en el càlcul del dèfi-
cit no financer a l’efecte del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat.

18. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació perquè, reiteradament, des de l’any 2004, la Ge-
neralitat utilitza majoritàriament el procediment de su-
brogació del deute a l’hora d’assumir l’endeutament de 
les universitats; el CatSalut; la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA); Gestió d’Infraestruc-
tures, SAU (GISA); Regs de Catalunya, SA (REGSA); 
el Parc Sanitari Pere Virgili; Administració, Promoció 
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i Gestió, SA (ADIGSA); Gestió de Serveis Sanitaris; 
l’Institut Català d’Oncologia (ICO), i Gestió i Presta-
ció de Serveis de Salut tot reconeixent obligacions al 
capítol 8, Variació d’actius financers, del pressupost de 
despeses, per l’import subrogat i insta a la Generalitat 
a que, d’acord amb els principis comptables públics, 
consideri aquestes operacions com a subvencions de 
capital (capítol 7 del pressupost de despeses).

19. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat de Catalunya a posar en marxa el sistema 
d’informació trimestral pública sobre el compliment 
dels terminis de pagament de trenta dies a partir de 
l’1 de gener del 2013 establert en la Llei 15/2010, del 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 29 
de desembre, que estableix mesures de lluita contra la 
morositat així com fer la transposició de la Directiva 
2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 
de febrer de 2011 per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials 
en vigor des del 16 de març de 2013 mitjançant: 

a) El compromís de pagament 30 dies naturals després 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels 
serveis seguint l’article 4 de la Directiva.

b) L’establiment d’un calendari de pagament a termi-
nis pactat amb els sectors amb una més alta morositat 
per part de la Generalitat seguint l’article 5 de la Di-
rectiva.

c) L’establiment de la Compensació per despeses de 
cobrament i dels interessos de demora seguint l’article 
6 de la Directiva.

20. El Parlament de Catalunya mostra la seva preo-
cupació pel fet de la manca del sistema d’informació 
trimestral pública establert en la Llei 15/2010, no s’ha 
pogut verificar si s’han complert els terminis que hi 
estan previstos i insta a la Generalitat a, en el termini 
màxim de sis mesos, presentar al Parlament un infor-
me sobre l’aplicació de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, 
que estableix mesures de lluita contra la morositat i de 
la Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del 
Consell de 16 de febrer de 2011 per la qual s’establei-
xen mesures de lluita contra la morositat en les ope-
racions comercials, segons consta a l’article 11 de la 
Directiva europea.

21. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació perquè només dues entitats autònomes adminis-
tratives inclouen informació desigual sobre objectius 
i el seu grau de compliment i tres, informació justi-
ficativa dels costos i rendiments dels serveis públics i 
insta a la Generalitat a complir la Resolució 260/VII 
del Parlament de Catalunya que va instar el Govern 
a modificar l’Ordre ECF/300/2002, del 18 d’abril, de 
manera que s’obligués les entitats autònomes adminis-
tratives a presentar una memòria justificativa dels cos-
tos i els rendiments dels serveis públics i del grau de 
compliment de llurs objectius.

22. El Parlament de Catalunya mostra la seva preo-
cupació perquè, reiteradament, des de l’any 2004, el 
compte de Tresoreria, l’Estat del romanent de treso-
reria i el Compte de les operacions de la tresoreria del 
CatSalut i de l’ICS es presenten de forma agregada 
i insta a la Generalitat a que, atès que en el sistema 
informàtic existeixen subcomptes per desagregar els 
moviments dels comptes de la Tresoreria del CatSalut 
i de l’ICS, en el retiment dels comptes de cada entitat, 
es presentin de forma desagregada els comptes esmen-
tats.

23. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació perquè, reiteradament, des de l’any 2000, la Sin-
dicatura de Comptes ve advertint que la Memòria que 
acompanya els comptes anuals hauria d’incloure in-
formació detallada sobre aquests, així com sobre l’es-
tat de realització dels projectes amb finançament afec-
tat, els recursos i litigis pendents, les operacions amb 
derivats financers, etc., la qual cosa donaria una infor-
mació més completa de les dades presentades i insta 
al Govern a presentar una memòria específica per al 
CatSalut, l’ICS i l’ICASS.

24. El Parlament de Catalunya expressa la seva sorpre-
sa i preocupació pel fet que la Sindicatura de Comptes 
no hagi tingut en compte el punt tretzè de la resolució 
parlamentària 276/IX en l’elaboració de l’informe de 
fiscalització del compte general de la Generalitat 2011, 
i torna a manifestar el seu interès perquè la fiscalitza-
ció del compte general de la Generalitat 2012 tingui en 
compte i aprofundeixi en els aspectes assenyalats pel 
síndic sr. Jordi Pons en el seu vot particular a l’informe 
24/2013, per considerar encertades les consideracions 
incloses en l’esmentat vot particular pel que fa: l’es-
tat de compromisos de despesa amb càrrec a exercicis 
futurs, els procediments d’endeutament alternatius ba-
sats en fórmules de col•laboració privada i les despe-
ses de personal del sector públic català.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Procediment relatiu al Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2011
Tram. 257-00002/10

Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

A la presidenta del Parlament

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 28 i 30 de gener de 2014, ha es-
tudiat les propostes de resolució subsegüents al debat 
del Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2011 (tram. 257-00002/10), presentades pel GP de 
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Ciutadans (reg. 53807, 53808 i 53809), pel GP de Con-
vergència i Unió (reg. 53811 i 53834), pel GP del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 53847, 53902 i 53904), 
pel GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
53829, 53830 i 53831), i pel GP d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 53832 
i 53833).

Finalment, d’acord amb l’article 163 del Reglament del 
Parlament, ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Dictamen sobre el Compte general de la 
Generalitat corresponent a l’exercici del 2011

1. El Parlament de Catalunya constata: 

a) El finançament injust que ha tingut Catalunya per 
a afrontar l’infrafinançament de les competències que 
l’Estat ha transferit a les comunitats autònomes i les 
competències específiques (en matèria judicial i de se-
guretat ciutadana, entre altres).

b) La necessitat que el poble de Catalunya pugui de-
terminar lliurement i democràticament el seu futur 
col·lectiu per mitjà d’una consulta per a definir un nou 
marc polític que pugui posar fi al dèficit fiscal crònic 
que pateix Catalunya, amb l’objectiu de preservar el 
desenvolupament econòmic i l’equilibri territorial i 
garantir les prestacions fonamentals de l’estat del ben-
estar.

2. El Parlament de Catalunya aprova: 

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2011.

b) L’Informe 24/2013 de la Sindicatura de Comptes, 
sobre el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2011.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Infor-
me 24/2013 de la Sindicatura de Comptes, insta el Go-
vern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes re-
comanacions, de les accions empreses i dels resultats 
obtinguts.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

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

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 27/2013, del 27 de desembre, de ra-
cionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local
Tram. 212-00007/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 54329).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
05.02.2014.

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de conservació i gestió del medi natural
Tram. 300-00129/10

Presentació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54527 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.02.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 i 13 de 
febrer de 2014.

Sobre les polítiques de conservació i gestió del medi 
natural.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Interpel·lació al Govern sobre la llicència es-
portiva única
Tram. 300-00130/10

Presentació
Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54560 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.02.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Donés i Antequera, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 12 i 13 de febrer de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a la llicència esportiva única?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

Albert Donés i Antequera
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
contra el frau fiscal
Tram. 300-00131/10

Presentació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54562 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.02.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment 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 12 i 13 de febrer 
de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a les polítiques contra el frau fiscal?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la singularitat 
d’Aran
Tram. 300-00132/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54574 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.02.2014

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 12 i 13 de 
febrer de 2014.

Sobre el reconeixement de la singularitat de l’Aran.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la salut i la 
malnutrició infantils
Tram. 300-00133/10

Presentació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54575 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, 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 12 i 13 de febrer de 2014.

– En relació a la salut i la malnutrició infantil a Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes amb relació a l’increment del tipus 
impositiu de l’impost sobre el valor afegit en 
el sector sanitari del 10% al 21%
Tram. 300-00134/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54582 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.02.2014

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 12 i 13 de 
febrer de 2014.

– Quines mesures pensa prendre el Govern de la Ge-
neralitat davant de l’increment del tipus impositiu de 
l’IVA sanitari del 10% al 21%?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 

DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 410-00003/10

Substitució de diputats

Reg. 53687 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió: Comissió d’Empresa i Ocupació

Alta: Pere Regull i Riba

Baixa: Àlex Moga i Vidal

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10

Designació d’especialistes, tècnics o mem-

bres d’entitats ciutadanes

Intergrup del Poble Gitano

L’Intergrup del Poble Gitano, en la sessió tinguda el 29 
de gener de 2014, d’acord amb l’article 62.4 del Regla-
ment del Parlament, ha proposat que participin en els 
seus treballs els especialistes següents: 

– Pere García Giménez, president de l’Associació de 
Joves Gitanos de Catalunya

– Anna Rosa Contreras Fernández, presidenta de l’As-
sociació Gitana de Dones - Drom Kotar Mestipen
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– Pedro Aguilera Cortés, ex membre suplent de la Co-
missió Europea contra el Racisme i la Intolerància del 
Consell d’Europa (ECRI)

– Simon Montero Jodorovich, president de la Federa-
ció d’Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic)

– Francisca Maya Heredia, coordinadora provincial de 
la Fundació Secretariat Gitano

– Juan de Dios Ramírez-Heredia, president (Barcelo-
na) de la Unió Romaní

– Manel Carbonell Giménez, membre d’Agrupació 
d’Entitats Gitanes dels Països Catalans (Agipcat)

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

La coordinadora de l’Intergrup
Montserrat Capdevila Tatché

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

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

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 53916 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00168/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 204/X, 
sobre la inclusió d’un guió dels indicadors i de la in-
formació que han de constar en l’informe anual de 
seguiment del Pla estratègic de polítiques de dones 
2012-2015.

Comissió Competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones

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 204/X, sobre la in-
clusió d’un guió dels indicadors i de la informació que 
han de constar en l’informe anual de seguiment del 
Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 (núm. 
tram. 290-00168/10), us informo que el Pla estratègic 
de polítiques de dones 2012-2015 proposa que cada de-

partament realitzi un informe anual de seguiment de 
transversalitat de gènere. Amb aquesta documentació 
l’Institut Català de les Dones ha d’elaborar l’Informe 
anual de transversalització de gènere de l’Administra-
ció de la Generalitat.

La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
d’Oportunitats per a les Dones, al llarg de 2013, s’ha 
reunit en dues ocasions, el 25 de març i el 16 d’octu-
bre, per abordar el seguiment del procés d’elaboració 
de l’Informe de transversalització de gènere de 2013.

La Comissió tècnica de seguiment del Pla constitueix 
un grup de treball que funciona com a estructura de 
suport tècnic per donar resposta a les necessitats que 
requereix la implantació de la transversalitat de gène-
re, i elabora els informes i els documents pertinents 
per indicació de Comissió Interdepartamental per a la 
Igualtat d’Oportunitats per a les Dones.

Al llarg de 2013, aquesta Comissió tècnica s’ha reunit 
en quatre ocasions: el 22 de maig, el 12 de juliol, el 15 
de novembre i el 16 de desembre per posar en comú les 
propostes i debatre els continguts i els indicadors del 
l’Informe de transversalització de gènere.

Barcelona, 30 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 53917 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00169/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 205/X, 
sobre les possibles modificacions de l’articulat del de-
cret de regulació del Consell Nacional de les Dones de 
Catalunya en consens amb les associacions que han 
estat part del procés participatiu.

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 205/X, sobre les pos-
sibles modificacions de l’articulat del decret de regu-
lació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya 
en consens amb les associacions que han estat part del 

Fascicle segon
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procés participatiu (núm. tram. 290-00169/10), us in-
formo que el procés d’elaboració del nou decret de re-
gulació del Consell Nacional de Dones de Catalunya 
es va iniciar el 20 de febrer de 2013, amb la comuni-
cació al Plenari del Consell Nacional de les Dones de 
Catalunya de l’inici del procés de modificació del De-
cret 460/2004.

Durant el procés s’ha informat el Plenari de l’estat de 
la tramitació de modificació del Decret 460/2004 i el 
Projecte de decret del Consell Nacional de les Dones 
de Catalunya s’ha sotmès a informació pública i a au-
diència pública. S’han rebut 6 escrits de propostes i 
al·legacions.

El 14 de gener de 2014 es va presentar al Consell Tèc-
nic de la Generalitat el nou text del Projecte de decret, 
amb la incorporació de les modificacions acceptades 
en les al·legacions, els informes i les observacions re-
budes.

Barcelona, 30 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 231/X, 
sobre l’exclusió de les entitats no lucratives 
i empreses que presten serveis a les perso-
nes de l’aplicació de l’article 5.3 de l’Acord 
de Govern 19/2013, pel qual s’adopten mesu-
res excepcionals de reducció de les despe-
ses de personal per a l’exercici pressupostari 
2013
Tram. 290-00195/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 53918 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00195/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 231/X, 
sobre l’exclusió de les entitats no lucratives i empreses 
que presten serveis a les persones de l’aplicació de l’ar-
ticle 5.3 de l’Acord de Govern 19/2013, pel qual s’adop-
ten mesures excepcionals de reducció de les despeses 
de personal per a l’exercici pressupostari 2013.

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

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 231/X, sobre 
l’exclusió de les entitats no lucratives i empreses que 
presten serveis a les persones de l’aplicació de l’arti-
cle 5.3 de l’Acord de Govern 19/2013, pel qual s’adop-

ten mesures excepcionals de reducció de les despeses 
de personal per a l’exercici pressupostari 2013 (núm. 
tram. 290-00195/10), us informo que arran de la con-
clusió de la Comissió de Retribucions i Despeses 
de Personal del Consell per a l’Impuls i la Reforma 
de l’Administració, certificada en data 16 d’abril de 
2013, i per la qual la interpretació que s’havia de do-
nar a l’esmentat article 5.3 havia de ser la mateixa que 
la que es va donar a l’article 34.2 de la Llei 1/2012, de 
22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 
2012, el Govern, mitjançant el Departament de Ben-
estar Social i Família, va seguir aplicant aquesta in-
terpretació, en el sentit de no afectar els proveïdors 
privats (d’iniciativa mercantil i sense afany de lucre) 
dels serveis socials vinculats per un contracte de ges-
tió de serveis públics amb les diverses modalitats, 
subscrit a l’empara del text refós de la Llei de con-
tractes del sector públic.

Es va informar degudament a totes les parts implica-
des sobre la interpretació que el departament va apli-
car d’aquestes mesures.

El Departament de Benestar Social i Família ha anat 
informant, sempre que ha estat necessari, a les enti-
tats i empreses que gestionen serveis socials de res-
ponsabilitat pública de qualsevol incidència relaciona-
da amb la liquiditat i la tresoreria. En aquest sentit, i a 
tall d’exemple, podem esmentar la convocatòria, el 27 
de juliol de 2013, d’una sessió per a informar del me-
canisme extraordinari de pagament a proveïdors que 
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va 
posar en marxa.

Barcelona, 30 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
319/X, sobre l’Hospital de Viladecans
Tram. 290-00275/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 53923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00275/10, 319/X, sobre l’Hospi-
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tal de Viladecans, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 29 de gener de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
53923).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 10.03.2014 al 28.03.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 31.03.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Control del compliment de la Resolució 
351/X, sobre la construcció de l’illa d’equi-
paments del Mercat del Guinardó, de Barce-
lona
Tram. 290-00306/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 53686 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00306/10, 351/X, sobre la cons-
trucció de l’illa d’equipaments del Mercat del Guinar-
dó de Barcelona, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 27 de gener de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
53686).
Pròrroga apartat a: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 
15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per 

a retre comptes davant la Comissió corresponent, el 
qual finirà el 12.03.2014, a les 09:30 h.
Pròrroga apartat b: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 
15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per 
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el 
qual finirà el 26.02.2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2014.

Control del compliment de la Resolució 
398/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 13/2013, sobre els comptes anuals 
dels centres de recerca de Catalunya, cor-
responent a l’exercici 2011
Tram. 290-00351/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 53925 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Núm. de resolució: 290-00351/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 398/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 13/2013, 
sobre els comptes anuals dels centres de recerca de 
Catalunya, corresponent a l’exercici 2011.

Comissió Competent: Sindicatura de Comptes

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 398/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització, corresponent a 
l’exercici 2011 (núm. tram. 290-00351/10), us informo 
del següent:

L’Informe 13/2013, sobre els comptes anuals dels cen-
tres de recerca de Catalunya, té per objecte agregar els 
balanços de situació a 31 de desembre del 2011 i els 
comptes de pèrdues i guanys de l’exercici 2011 dels 
centres CERCA, així com analitzar-ne els comptes 
anuals, sense que la Sindicatura en faci la fiscalització 
ni formuli recomanacions. Per tant, es considera que 
no calen noves actuacions per al compliment de la Re-
solució 398/X.

Barcelona, 29 de gener de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement



10 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 257

4.50.02. INFORMACIó 60

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 32/X, 
sobre la política cultural
Tram. 390-00032/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 53632 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Núm. de moció: 390-00032/10

Sobre: Control compliment de la Moció 32/X, sobre la 
política cultural

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 32/X, sobre la política cultu-
ral (núm. de tram. 390-00032/10), us informo del se-
güent:

El Govern té la voluntat de consensuar un text final 
de l’Acord Nacional de la Cultura que esdevingui un 
marc de trobada que reculli els elements imprescin-
dibles que caracteritzen la cultura del nostre país i els 
eixos que haurien d’orientar l’acció de govern en els 
propers anys.

La primera versió de les bases per a un Acord Naci-
onal per a la Cultura va ser redactada pel Departa-
ment de Cultura l’any 2011 i amb posterioritat tramès 
als grups parlamentaris i a les entitats representatives 
dels ens locals per tal que hi fessin aportacions, essent 
al novembre de 2012 que el Departament de Cultu-
ra va trametre el text elaborat fins aleshores al Parla-
ment de Catalunya. En les circumstàncies actuals, el 
Departament ha efectuat una revisió amb profunditat 
d’aquell text per tal que sigui sotmès novament a anà-
lisi i debat.

Recentment, el Govern de la Generalitat va aprovar 
el 3 de desembre de 2013 la creació del Grup de tre-
ball per a l’anàlisi del document preliminar de bases 
de l’Acord Nacional per a la Cultura, presidit per la se-
cretària general del Departament de Cultura i format 
per representants dels diferents grups parlamentaris, 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de 
la Federació de Municipis de Catalunya.

L’esmentat Grup ja s’ha reunit en dues ocasions: la pri-
mera el proppassat 2 de desembre, quan es va fer lliu-
rament del document preliminar de bases de l’Acord 
Nacional per a la Cultura, i la segona, el passat 20 de 
gener, en què es va produir el primer intercanvi d’im-
pressions sobre aquest document.

Quant al compliment de l’apartat b) del segon punt 
d’aquesta moció, us informo que, malgrat el context 
econòmic i financer de la Generalitat de Catalunya, el 
Departament de Cultura ha mantingut els compromi-
sos adquirits amb els ajuntaments.

Pel que fa al punt de la moció relatiu a l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural, us informo que aquesta és 
una entitat de dret públic sotmesa al dret privat, consti-
tuïda d’acord amb el que preveu l’Estatut de l’empresa 
pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, 
de 24 de desembre. Així mateix, el seu funcionament, 
estructura, règim jurídic i règim econòmic estan regu-
lats a la Llei 7/2011, de 27 de juliol, i als seus Estatuts, 
aprovats pel Decret 198/2013, de 23 de juliol.

En conseqüència, cal palesar que no s’ha portat a ter-
me cap procés de privatització d’un servei públic, sinó 
que el seu objectiu és que, mitjançant una figura jurídi-
ca de naturalesa pública, la gestió sigui més àgil, efici-
ent, eficaç i, alhora, que permeti simplificar els tràmits 
i aprofitar sinèrgies que reverteixin en el patrimoni 
cultural, i que el propi procés de creació de l’Agència 
s’ha fet amb el diàleg i la participació del sector i les 
administracions locals.

Quant a la política de preus públics o tarifació social a 
què es refereix l’apartat d) del segon punt de la moció, 
us comunico que el Departament de Cultura continua 
desplegant una política de preus en els equipaments 
nacionals i consorciats que intenta garantir l’accés als 
serveis culturals al conjunt de la població i, especial-
ment, als col·lectius amb especials dificultats econòmi-
ques, com ara els joves, els jubilats o els desocupats. 
Així, la majoria d’equipaments nacionals i consorciats 
ja apliquen aquestes mesures de preus especials per a 
col·lectius determinats. En aquest sentit, cal destacar 
iniciatives com Apropa Cultura o Escena 25.

En primer lloc, Apropa Cultura és un programa social 
i educatiu, iniciativa dels equipaments culturals i de 
les administracions públiques, adreçat als usuaris de 
centres socials que treballen amb persones en situació 
de desigualtat, discriminació, vulnerabilitat i en risc 
d’exclusió social.

Funciona com una finestra única de reserves per al 
sector social que ofereix la possibilitar d’assistir de 
forma accessible als equipaments culturals de les po-
blacions participants, en un entorn normalitzat que els 
permet gaudir d’espectacles de música, teatre, dansa i 
circ de la màxima qualitat.

Com a experiència d’inclusió i recurs molt valorat pels 
educadors per treballar el desenvolupament personal, 
així com els drets i deures dels usuaris, Apropa Cul-
tura complementa la seva tasca amb sessions infor-
matives prèvies a la sol·licitud dels espectacles i amb 
formacions artístiques adreçades als educadors soci-
als. S’ofereixen més de 15.000 localitats repartides en 
més de 300 espectacles de música, teatre i dansa de 24 
equipaments culturals de Catalunya.
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En segon lloc, Escena 25 és una campanya per a pro-
moure l’accés dels joves a les arts escèniques i vol afa-
vorir l’accés dels joves d’entre 18 i 25 anys als especta-
cles de teatre, circ, dansa i concerts.

Aquesta campanya va transcórrer del 2 al 31 d’octubre 
passat i ha volgut: crear condicions favorables per fer 
possible l’accés dels joves a la cultura, en aquest cas a 
les arts en viu; donar a conèixer la programació dels 
equipaments culturals i les polítiques de públics adre-
çades a aquest col·lectiu; conèixer les actuals preferèn-
cies culturals dels joves per adaptar i orientar l’oferta, 
si s’escau, a les seves preferències, i crear i consoli-
dar l’hàbit de gaudir de les arts escèniques i la músi-
ca en viu. Alhora, també ha cercat una promoció dels 
equipaments d’arts escèniques i música entre el públic 
de 18 a 25 anys, i una oportunitat per fidelitzar aquest 
sector de públic i ampliar-lo.

D’altra banda, en compliment del que estableix aques-
ta moció, el Departament de Cultura estudiarà, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries, la possibilitat 
de convocatòries públiques per a facilitar residènci-
es artístiques en els equipaments nacionals i la cessió 
d’espais actualment tancats, amb el consens de la di-
recció artística de cada equipament i en el marc de les 
prioritats fixades al contracte programa que el vincula 
amb el Departament.

En relació amb el suport a col·leccions i centres d’in-
terpretació d’àmbit municipal i museus locals, esmen-
tar que aquest tema s’està treballant en el marc del nou 
Pla de Museus, d’acord amb les bases del nou Pla de 
Museus de Catalunya que van ser presentades el mes 
de març de 2012, amb l’objectiu de plantejar les línies 
mestres d’una nova proposta d’organització i d’impuls 
del sistema museístic català que pogués ser discutida 
i concertada amb el conjunt d’institucions, entitats i 
sectors del país amb responsabilitats, competències o 
interessos en aquest camp.

Referent a la garantia de models de finançament per 
al sector cultural, us recordo que el Departament de 
Cultura impulsa l’accés al finançament de les empre-
ses i entitats culturals mitjançant l’Institut Català de 
Finances (ICF) i de Triodos Bank. Aquests dos conve-
nis s’emmarquen en les polítiques impulsades pel De-
partament de Cultura per tal de posar a disposició del 
sector cultural noves vies de finançament.

Per una banda, el Departament de Cultura ha signat 
un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Fi-
nances (ICF), amb l’objectiu de facilitar l’accés al fi-
nançament de les empreses i entitats culturals. Amb 
aquest acord, el Departament de Cultura vol donar 
resposta a les necessitats de finançament d’empreses 
i entitats.

En aquest sentit, el Departament impulsa una línia de 
préstecs de 20 milions d’euros, mitjançant l’ICF, per 
finançar projectes d’inversió en actiu fix –per a aque-
lles necessitats estructurals de les empreses– i/o circu-

lant –per a necessitats de liquiditat–, adreçada especí-
ficament al teixit cultural català.

Així mateix, durant l’any 2013 el Departament ha pu-
blicat sis convocatòries d’ajuts mitjançant Aportaci-
ons Reintegrables (AR). L’objectiu d’aquesta modalitat 
d’ajut és donar suport financer a les empreses culturals 
per tal que aquestes puguin endegar els seus projec-
tes, sempre que aquests tinguin una vocació de mer-
cat, i en què es busca la recuperació de la inversió. 
Aquest instrument financer es basa alhora en la idea 
de la transparència i la coresponsabilitat entre l’empre-
sa cultural i l’administració que finança el projecte.

D’altra banda, també s’ha signat un conveni amb Tri-
odos Bank, amb l’objectiu d’avançar als beneficiaris, 
mitjançant préstecs a un any, l’import de les ajudes i 
subvencions concedides pel Departament de Cultura. 
L’import del préstec correspon al 90% de l’import to-
tal de l’ajuda o subvenció, que haurà de ser d’un mínim 
de 10.000 euros. La durada del préstec és d’un màxim 
d’un any i hi poden optar tots els beneficiaris d’una 
ajuda o subvenció de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals o de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cul-
tural pendent de cobrar el 2013.

Pel que fa a la borsa d’ajuts a què es refereix la moció, 
us informo que en l’àmbit de les arts, el Departament 
de Cultura impulsa dues línies de beques destinades, 
per una banda, a la formació i el perfeccionament i, 
per l’altra, a la recerca i la creació en els àmbits artís-
tics i del pensament.

Referent a les escoles públiques d’ensenyaments artístics, 
us informo que la Generalitat de Catalunya, en el marc 
de la Comissió Mixta del Departament d’Ensenyament 
i Entitats Municipalistes, continua treballant en la defi-
nició i l’aprovació de les línies, els objectius i els pro-
grames d’ajuts a l’activitat cultural municipal per tal de 
poder recuperar l’acord de participació proporcional de 
la Generalitat en el manteniment i creació de les esco-
les públiques d’ensenyaments artístics de música i dansa.

Pel que fa al programa de creadors a l’escola, us co-
munico que en el marc de la Xarxa Pública de Centres 
i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, el Departament 
de Cultura estudiarà amb els ajuntaments titulars dels 
centres territorials l’impuls d’aquest programa.

També en l’entorn escolar, cal fer esment de l’exis-
tència de la línia d’actuació 2013-2014, Apadrinem 
el nostre patrimoni, que gestiona la Direcció Gene-
ral d’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, 
del Departament d’Ensenyament, amb participació del 
Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (CEPAP-UAB).

L’apadrinament d’elements patrimonials implica acci-
ons de recerca interdisciplinària, en el marc dels cur-
rículums de les diferents matèries, especialment de les 
ciències socials, així com accions de participació de la 
comunitat educativa i local a l’entorn de l’element, que 
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poden consistir en tasques de preservació i difusió, pe-
rò que també fomenta la sensibilització i apreciació del 
patrimoni local, així com el reconeixement per part de 
la comunitat escolar i local del paper que aquest patri-
moni té en la cohesió social i ciutadana i en la construc-
ció del sentiment de pertinença a l’indret.

Aquest projecte s’inspira en experiències prèvies de-
senvolupades anteriorment, com: «Projecte Educatiu 
d’Adopció de Monuments»; «Patrimonia’m», impul-
sat pel Museu d’Història de Barcelona (Ajuntament de 
Barcelona); i «L’escola adopta un monument», impul-
sat pel Museu d’Història de Tarragona (Ajuntament de 
Tarragona).

En darrer terme, i en compliment del vuitè apartat del 
segon punt de la moció, us comunico que des del 2011 
el Departament de Cultura està impulsant un pla per a 
la racionalització i simplificació de les seves estructu-
res i organismes. La primera fase es va materialitzar 
mitjançant la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres, que crea l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (OSIC) i l’Agència Catalana del Pa-
trimoni Cultural (ACPC), i la supressió, entre d’altres, 
de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural o l’Entitat 
Autònoma Museus d’Arqueologia.

La segona fase es va fer efectiva mitjançant la Llei 
11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del 
sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, 
que reformula el Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts (CONCA) i la Institució de les Lletres Catala-
nes (ILC) i modifica l’Institut Català de les Indústries 
Culturals, ara Institut Català de les Empreses Cultu-
rals (ICEC).

Amb l’aprovació del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel 
qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural i la posada en funcionament de la 
nova entitat, es va iniciar el desplegament reglamenta-
ri de les fases anteriors, que s’ha materialitzat, a més, 
amb la modificació dels Estatuts de la ILC, el CON-
CA i l’ACPC, tots ells aprovats durant el 2013 i en fase 
d’implementació. Paral·lelament, el Departament con-
tinua treballant en la racionalització del mapa d’enti-
tats que en depenen.

Finalment, el Departament de Cultura és plenament 
conscient que les polítiques de contenció passen, en pri-
mer terme, per l’optimització dels recursos existents. 
És per això que des del 2011 s’impulsen un seguit de 
mesures organitzatives que aposten per la racionalitza-
ció de les estructures i la implementació d’un model de 
gestió orientat a la ciutadania. Aquest model defuig les 
duplicitats i aprofita els recursos existents, a partir de 
l’especialització i professionalització dels seus proces-
sos i dels òrgans i les persones que hi participen.

Barcelona, 27 de gener de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Moció 71/X, 
sobre la salut mental
Tram. 390-00071/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.02.2014

Control del compliment de la Moció 72/X, 
sobre la qualitat de l’aire
Tram. 390-00072/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.02.2014

Control del compliment de la Moció 73/X, 
sobre l’atenció als infants i adolescents tu-
telats
Tram. 390-00073/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.02.2014

Control del compliment de la Moció 74/X, 
sobre la situació de les persones amb de-
pendència
Tram. 390-00074/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.02.2014
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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 Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre els objectius i el funcionament 
de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Tram. 354-00090/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 10, tin-
guda el 30.01.2014, DSPC-C 316.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre la retallada en el Programa de suport a 
l’autonomia a la pròpia llar
Tram. 354-00110/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre els criteris i els mecanismes de control 
per a seleccionar les institucions i persones 
a càrrec de centres tutelats
Tram. 354-00111/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, tinguda el 04.02.2014, 
DSPC-C 320.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre la no tramitació de modificacions de la 
prestació econòmica vinculada a residència 
en el cas dels ingressos en centres residen-
cials públics produïts a partir de l’1 d’agost
Tram. 354-00123/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família sobre 
el deute de la Generalitat amb les residènci-
es concertades i col·laboradores de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 354-00124/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre els efectes de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 
en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00138/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua, tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 316.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre els efectes de la pròrroga dels pressu-
postos de la Generalitat per al 2012 en el 
pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00140/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, 
DSPC-C 320.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre l’Informe sobre malnutrició infantil a Ca-
talunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00144/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, tinguda el 04.02.2014, 
DSPC-C 320.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre l’escenari pressupostari d’aquest depar-
tament per al final del 2013
Tram. 354-00158/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, 
DSPC-C 320.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Cultura i Llengua amb el conse-
ller de Cultura sobre l’escenari pressuposta-
ri d’aquest departament per al final del 2013
Tram. 354-00160/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua, tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 316.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la situació dels equipaments 
culturals
Tram. 354-00178/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 10, tin-
guda el 30.01.2014, DSPC-C 316.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre el manteniment de la suspensió de la 
prestació econòmica vinculada al servei de 
residència
Tram. 354-00180/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre els motius i les conseqüències de la sus-
pensió de la prestació econòmica vinculada 
a l’accés a les residències de gent gran
Tram. 354-00182/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre la decisió de deixar de subvencionar els 
ajuts a les residències privades per als nous 
dependents
Tram. 354-00196/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre la suspensió dels programes individuals 
d’atenció de prestació econòmica vinculada 
al d’atenció residencial i l’ingrés associat a 
places de prestació econòmica vinculada
Tram. 354-00200/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els canons de so incorporats al material 
antiavalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00228/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
13, tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 315.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb el 
conseller d’Economia i Coneixement sobre 
la dimissió del director del Centre de Medi-
cina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00231/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, 
juntament amb dues altres diputades del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 53461).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, 03.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el canvi de model del Cos de Bombers 
de la Generalitat
Tram. 354-00235/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: David Companyon i 
Costa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 53915).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
03.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el comís de material durant l’escor-
coll policial de Can Vies, al barri de Sants de 
Barcelona, el 29 de gener de 2014
Tram. 354-00236/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 53922).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
03.02.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre la darrera 
sentència del Tribunal Suprem sobre l’ense-
nyament a Catalunya
Tram. 354-00238/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carlos Carrizosa Torres, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 53959).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, 03.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les circumstàncies de l’actuació policial 
a Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 
2014
Tram. 354-00239/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 53970).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
03.02.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Proposta de compareixença d’Adolfo Mo-
reno Sansano, secretari de la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00551/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Balsera Garcia, president del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00553/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Conxita Sán-
chez Medina, presidenta del Centre d’Estu-
dis Comarcals del Baix Llobregat, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00556/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Lluís Tejedor 
Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00557/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Jordi San 
José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de 
Llobregat, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00558/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Xavier Tri-
as i Vidal de Llobatera, president de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00559/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Josep Belver i Vallès, president del Consell 
Comarcal del Barcelonès, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00560/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Toni Mo-
ra Núñez, secretari general de Comissions 
Obreres del Baix Llobregat, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00561/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Xavier Juan-
to Cusiné, secretari general de la Unió Gene-
ral de Treballadors del Baix Llobregat, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00562/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Josep Cus-
có Moyes, coordinador comarcal d’Unió de 
Pagesos del Baix Llobregat, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00563/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Maria As-
sumpció Vilà i Planas, síndica de greuges de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00564/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de Síndics i Defensors 
Locals amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00565/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la plataforma El Lluçanès És Co-
marca amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00566/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.



10 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 257

4.53.05. INFORMACIó 69

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Agrupació d’Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00568/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Joaquim Bru-
gué Torruella, director de l’Institut de Govern 
i Polítiques Públiques, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00569/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya (Confavc) amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00571/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Daniel de Al-
fonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00572/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Micropobles de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00573/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi de Secretaris, Interventors 
i Tresorers d’Administració Local amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00574/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00575/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00576/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00577/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00578/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Salvador Es-
teve, president de la Diputació de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00579/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00583/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions de Pa-
res d’Alumnes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00585/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Fina Bartolí 
Parera, alcaldessa d’Aiguamúrcia, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00586/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Rafael Jimé-
nez Asensio, professor de dret constitucio-
nal de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00588/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00591/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00592/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Agrupació d’Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00593/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Micropobles de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00595/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de la síndica de 
greuges de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00597/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Fòrum dels Síndics i Defensors Lo-
cals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00598/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de dos repre-
sentants de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00599/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Comarcal del Barcelonès 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00600/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00601/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal del Maresme 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00602/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00603/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Entitats Locals Pro-
pietàries Forestals a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00604/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Ens de Muntanya 
dels Pirineus amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00605/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00611/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00612/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de Síndics i Defensors 
Locals amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00613/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de M. Assump-
ció Vilà i Planas, síndica de greuges de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00614/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la plataforma El Lluçanès És Co-
marca amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00615/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consorci del Moianès amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00616/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Agrupació d’Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00617/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00618/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00619/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi de Secretaris, Interventors 
i Tresorers d’Administració Local amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00620/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Joan B. Ca-
sas, degà del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00621/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Aguirre i Font, advocat i professor associat 
de dret administratiu de la Universitat de Gi-
rona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00622/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.



10 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 257

4.53.05. INFORMACIó 74

Proposta de compareixença de Robert Ca-
sadevall i Camps, professor del Departa-
ment de Geografia de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00623/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’Eva Boixadé 
i Calm, en representació de la plataforma El 
Lluçanès És Comarca, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00624/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’Anna Plans i 
Canal, en representació de la plataforma El 
Lluçanès És Comarca, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00625/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’Eva Boixadé 
i Calm, en representació de la plataforma El 
Lluçanès És Comarca, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00629/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’Anna Plans i 
Canal, en representació de la plataforma El 
Lluçanès És Comarca, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00630/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Xavier Amor, 
president de la Federació de Municipis de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00631/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Miquel Buch, 
president de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00632/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’Adolfo Mo-
reno Sansano, secretari de la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00633/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Proposta de compareixença de Marc Pifar-
ré, secretari de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00634/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’Antonio Bal-
món Arévalo, vicepresident primer de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00635/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Álvarez Suárez, secretari general de la Unió 
General de Treballadors a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00636/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Juan Carlos 
Gallego Herrera, secretari general de Co-
missions Obreres a Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00637/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’Alba García 
Sánchez, secretària de la Dona i Cohesió 
Social de Comissions Obreres, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00638/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Brugué Torruella, professor de ciència polí-
tica de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00639/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, 
director del Departament de Dret Adminis-
tratiu i Dret Processal de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00640/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Joan Antoni 
Font Monclús, professor de dret administra-
tiu de la Universitat Rovira i Virgili, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00642/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Castellana Aragay, expert en temes d’ocu-
pació, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00645/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Jordi Giró 
Castañer, president de la Confederació d’As-
sociacions Veïnals de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00646/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Núria Carre-
ra Comes, presidenta del Col·legi Oficial de 
Diplomats en Treball Social i Assistents So-
cials de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00647/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Josep Puig i 
Belman, president de l’Agrupació d’Entitats 
Municipals Descentralitzades de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00648/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Francesc 
Josep Belver i Vallès, president del Consell 
Comarcal del Barcelonès, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00651/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Balsera, president del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00652/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Conxita 
Sánchez, presidenta del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00653/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Narcís Ca-
sassa i Font, alcalde de Sant Julià de Ramis 
(Gironès), amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00655/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Proposta de compareixença de Maria Petra 
Sáiz Antón, presidenta del Col·legi de Secre-
taris, Interventors i Tresorers, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00656/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la plataforma El Lluçanès És Co-
marca amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00657/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Josep Giné 
Badia, president del Fòrum SD, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00660/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Teresa 
Crespo, presidenta de les Entitats Catala-
nes d’Acció Social i del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00662/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Roser Ber-
tran, representant de l’Associació Catalana 
de Tècnics d’Educació de l’Administració 
Local (Tekhne), amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00664/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Xavier Este-
ve, alcalde de Bassella (Alt Urgell), amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00665/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Lluís Be-
llera, alcalde de la Pobla de Segur (Pallars 
Jussà), amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00666/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Llorenç Sán-
chez, alcalde de Ribera de Cardós (Pallars 
Sobirà), amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00667/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Xavier Boya, senador i president de l’Asso-
ciació Espanyola de Municipis de Muntanya, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00668/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Javier Gon-
zalo, jurista de l’Associació Espanyola de 
Municipis de Muntanya, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00669/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ajuntament de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00670/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00671/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Girona amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00672/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Lleida amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00673/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Tarragona amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00674/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença del síndic del 
Consell General d’Aran amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00675/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Proposta de compareixença de Rafael Ri-
bó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00676/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Josep Giné, 
president del Fòrum SD i síndic de Lleida, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00677/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Ramon Llo-
rente, vicepresident del Fòrum SD i síndic de 
Girona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00678/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00679/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Agrupació d’Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00680/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00681/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00682/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Jordi Xar-
gay, president del Fòrum Comarcal de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comar-
ques, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00683/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.



10 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 257

4.53.05. INFORMACIó 80

Proposta de compareixença de Maria Cre-
huet, presidenta de l’Associació de Micropo-
bles de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00684/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Marta Fran-
ch, professora titular de dret administratiu 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00685/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de Joan Manuel 
Trayter, catedràtic de dret administratiu de 
la Universitat de Girona, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00686/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de represen-
tants dels grups municipals de Sant Julià de 
Ramis (Gironès) amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00687/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la plataforma El Lluçanès És Co-
marca amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00688/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de represen-
tants dels municipis del Moianès i del Con-
sorci per a la Promoció dels Municipis del 
Moianès amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00689/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença de represen-
tants dels municipis de la Cerdanya i del 
Consell Comarcal de la Cerdanya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00690/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Mancomunitat La Plana amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00693/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè presenti el darrer Infor-
me Insocat per a la millora de l’acció social
Tram. 356-00340/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de les Entitats Catalanes d’Acció 
Social davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè presenti el darrer 
Informe Insocat per a la millora de l’acció so-
cial
Tram. 356-00341/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè informi sobre els criteris i 
els mecanismes de control per a seleccionar 
les institucions i persones a càrrec de cen-
tres tutelats
Tram. 356-00348/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la campanya «Pobresa Zero», de 
la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè informi sobre les línies de treball 
de l’entitat
Tram. 356-00371/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Amics de les Homilies d’Organyà 
davant la Comissió de Cultura i Llengua per-
què informi sobre els objectius i les actuaci-
ons de l’entitat
Tram. 356-00397/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 316.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ens de l’Associacionisme Cul-
tural Català davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè informi sobre els objectius i 
les actuacions de l’entitat
Tram. 356-00398/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 316.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Llengua da-
vant la Comissió de Cultura i Llengua per-
què exposi l’informe «“En español o nada”. 
40 casos greus de discriminació lingüística 
a les administracions públiques, 2007-2013»
Tram. 356-00399/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 316.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè expliqui el 
manteniment de la suspensió de la prestació 
econòmica vinculada al servei de residència
Tram. 356-00400/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Unitària de la Gent 
Gran davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè presenti l’entitat i ex-
pliqui la situació de la gent gran
Tram. 356-00460/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra de l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre el 
Pla per a la inclusió i cohesió social a Cata-
lunya 2010-2013
Tram. 356-00467/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral per a la Immigració davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre l’elaboració del Pla de ciutada-
nia i de les migracions 2013-2016
Tram. 356-00482/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pensionistes, Jubilats 
i Prejubilats de la Unió General de Treballa-
dors davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè exposi la situació de 
la gent gran
Tram. 356-00486/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Pensionistes de 
Comissions Obreres de Catalunya davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè exposi la situació de la gent gran
Tram. 356-00487/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè exposi la 
situació de la gent gran
Tram. 356-00488/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Xarxa per la Sobirania Ener-
gètica davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre els 
treballs amb relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00496/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas Diocesana de Barcelo-
na davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè informi sobre els treballs 
amb relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00497/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Creu Roja de Catalunya da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració perquè informi sobre els treballs amb 
relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00498/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Pesca davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural perquè exposi la situació en què es 
troben els pescadors de Badalona (Barce-
lonès)
Tram. 356-00504/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 10, tinguda 
el 29.01.2014, DSPC-C 312.
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Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè expliqui 
les actuacions previstes per a frenar la pèr-
dua de biodiversitat i de captures a la zona 
marítima compresa entre Arenys de Mar i 
Barcelona
Tram. 356-00505/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 312.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Unitària de la Gent 
Gran davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè informi sobre els ob-
jectius i els treballs de la Plataforma
Tram. 356-00511/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, tinguda el 04.02.2014, 
DSPC-C 320.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 13, tinguda el 
30.01.2014, DSPC-C 315.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 13, tinguda el 
30.01.2014, DSPC-C 315.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de la Can-
didatura Autònoma de Treballadors i Tre-
balladores de l’Administració de Catalunya 
davant la Comissió d’Interior perquè valori la 
situació actual del cos i les previsions per a 
la campanya forestal
Tram. 356-00547/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 13, tinguda el 
30.01.2014, DSPC-C 315.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de la Co-
ordinadora Obrera Sindical davant la Comis-
sió d’Interior perquè valori la situació actual 
del cos i les previsions per a la campanya 
forestal
Tram. 356-00548/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 13, tinguda el 
30.01.2014, DSPC-C 315.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Apindep Ronçana davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè expliqui la seva experiència com a 
cooperativa de consum innovadora, d’inici-
ativa social i sense ànim de lucre
Tram. 356-00558/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 04.02.2014, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença de Josep Guar-
diola Salinas, coordinador de l’Equip de Re-
cerca en Diversitat i Inclusió en Societats 
Complexes del Departament de Pedagogia 
Aplicada de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, perquè exposi les conclu-
sions del projecte europeu Sírius
Tram. 356-00563/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 52434).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 24.01.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Recerca davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè informi so-
bre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00583/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, juntament amb dues 
altres diputades del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
53459).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 03.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de Carles Cons-
tante, representant del Departament de Sa-
lut en el Patronat del Centre de Medicina Re-
generativa de Barcelona, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00584/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, juntament amb dues 
altres diputades del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
53460).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 03.02.2014.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00585/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, juntament amb dues 
altres diputades del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
53462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 03.02.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre el comís i l’ús poli-
cial d’un arxiu periodístic i material propietat 
d’entitats culturals en l’escorcoll del Centre 
Social Can Vies
Tram. 356-00589/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 53921).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
03.02.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Manel Cas-
tellví, comissari general d’Informació, da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu perio-
dístic i material propietat d’entitats culturals 
en l’escorcoll del Centre Social Can Vies
Tram. 356-00590/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 53921).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
03.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Agui-
ló, representant d’Entitats Santsenques, da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu perio-
dístic i material propietat d’entitats culturals 
en l’escorcoll del Centre Social Can Vies
Tram. 356-00591/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 53921).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
03.02.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Comandaments de 
Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’In-
terior perquè analitzi l’impacte de les retalla-
des en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00594/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans (reg. 53958).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
03.02.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
els objectius i el funcionament de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural
Tram. 355-00101/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 10, tin-
guda el 30.01.2014, DSPC-C 316.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
la situació dels equipaments culturals
Tram. 355-00102/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 10, tin-
guda el 30.01.2014, DSPC-C 316.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’Adrià Alemany, portaveu 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
o d’una representació d’aquesta entitat amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00141/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 322.
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Compareixença d’Ada Colau, membre de 
l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals i de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de  
consum
Tram. 353-00142/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, DSPC-C 322.

Compareixença del síndic de greuges amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00151/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 322.

Compareixença de Francesc Vendrell Bayo-
na, director de Consum i Territori del Síndic 
de Greuges, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de  
consum
Tram. 353-00152/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 322.

Compareixença d’una representació del Fò-
rum de Síndics, Síndiques, Defensors i De-
fensores Locals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de  
serveis públics de consum
Tram. 353-00153/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, DSPC-C 322.

Compareixença de la síndica de greuges de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de  
consum
Tram. 353-00154/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, DSPC-C 322.

Compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 353-00155/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, DSPC-C 322.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Consumidors amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00157/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, DSPC-C 322.

Compareixença d’una representació del Con-
sell de Persones Consumidores de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel  
Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00160/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 322.

Compareixença de Santos González Sán-
chez, president de l’Associació Hipotecària 
Espanyola, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de  
consum
Tram. 353-00161/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, DSPC-C 322.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de Caixes d’Estal-
vis amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millo-
ra de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substi-
tució del Registre de serveis públics de con- 
sum pel Directori de serveis públics de  
consum
Tram. 353-00165/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 322.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Banca amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de  
serveis públics de consum
Tram. 353-00166/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, DSPC-C 322.

Compareixença de Carles Enric Florensa, ex-
director de l’Observatori de Dret Privat de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Di-
rectori de serveis públics de consum
Tram. 353-00172/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 322.
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Compareixença de Luis Pineda, president 
d’Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 353-00173/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 322.

Compareixença de Montserrat Andrés, dele-
gada d’Ausbanc Consumo a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Regis-
tre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 353-00174/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 322.

Compareixença del coordinador general d’Ai-
cec-Adicae amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu-
ció del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00175/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 322.

Compareixença de Manuel Pardos Vicente, 
president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances (Adicae), amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 353-00176/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 322.

Compareixença de Catalina Pallàs Picó, pre-
sidenta de Famílies de Lesbianes i Gais, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00222/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 323.

Compareixença de José Mellinas Gil, de 
l’As sociació de Mares i Pares de Gais i Les-
bianes de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 353-00229/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 323.



10 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 257

4.53.15. INFORMACIó 90

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Cristiana de Gais i Lesbianes amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00240/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 323.

Compareixença d’Estel·la Pareja, directora 
de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, 
amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00241/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 323.

Compareixença de Fernando Fuster-Fabra, 
en representació de Gay Sitges Link, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00243/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 323.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 323.

Compareixença de Jacques Schoofs, pre-
sident de Panteres Grogues, amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 353-00245/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 323.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 323.
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Compareixença de Sònia López, represen-
tant de la Unió General de Treballadors, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00251/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 323.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions Catalanes d’Afec-
tats pels Jocs d’Apostes amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00268/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.01.2014, 
DSPC-C 314.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Hotelera Salou - Cambrils - la Pi-
neda amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00280/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.01.2014, 
DSPC-C 314.

Compareixença d’una representació de la 
Patronal del Joc Privat de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00282/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
30.01.2014, DSPC-C 314.

Compareixença de Fernando Aldecoa, di-
rector general de Port Aventura, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00285/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
30.01.2014, DSPC-C 314.

Compareixença de Gabriel Escarrer Julia, 
president i conseller executiu del Grup Me-
lià, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00294/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.01.2014, 
DSPC-C 314.
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Compareixença de Francesc Perendreu, 
de l’Associació Catalana d’Addiccions So-
cials (Acencas), amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 353-00321/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
30.01.2014, DSPC-C 314.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00322/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Jordi Xargay, president 
del Fòrum Comarcal de l’Associació Catala-
na de Municipis i Comarques, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 353-00323/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00324/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Micropobles de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00325/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Entitats Locals Propietàries Fo-
restals amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00326/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Municipis de Mun-
tanya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00327/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 353-00328/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Compareixença d’una representació de la 
plataforma El Lluçanès És Comarca amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00329/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentra-
litzades de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00330/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00331/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació del 
Consorci per a la Promoció dels Municipis 
del Moianès amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00332/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de la 
Mancomunitat La Plana amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00333/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00334/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Girona amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00335/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Lleida amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00336/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Tarragona amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00337/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença del síndic d’Aran amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00338/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00339/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00340/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Maresme amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 353-00341/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Barcelonès amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00342/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació dels 
grups municipals de Sant Julià de Ramis (Gi-
ronès) amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00343/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació del Col-
legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00344/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.



10 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 257

4.53.15. INFORMACIó 95

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Pares d’Alum-
nes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00345/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Núria Carrera Comes, 
presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats 
en Treball Social i Assistents Socials de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00346/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Roser Bertran, repre-
sentant de l’Associació Catalana de Tècnics 
d’Educació d’Administració Local (Tekhne), 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00347/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00348/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 353-00349/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Maria Assumpció Vilà 
i Planas, síndica de greuges de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00350/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació del Fò-
rum de Síndics i Defensors Locals amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00351/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Teresa Crespo, presiden-
ta de les Entitats Catalanes d’Acció Social i 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00352/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Compareixença de Joaquim Brugué Torru-
ella, director de l’Institut de Govern i Políti-
ques Públiques, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00353/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, 
professor de dret constitucional de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00354/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Josep Maria Aguirre i 
Font, professor associat de dret administra-
tiu de la Universitat de Girona, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 353-00355/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Robert Casadevall i 
Camps, professor del Departament de Ge-
ografia de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00356/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’Alfredo Galán, director del 
Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00357/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Joan Antoni Font Mon-
clús, professor de dret administratiu de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 353-00358/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Francesc Castellana Ara-
gay, expert en temes d’ocupació, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00359/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Marta Franch, professo-
ra titular de dret administratiu de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 353-00360/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.
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Compareixença de Joan Manuel Trayter, ca-
tedràtic de dret administratiu de la Universi-
tat de Girona, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00361/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença de Conxita Sánchez Medi-
na, presidenta del Centre d’Estudis Comar-
cals del Baix Llobregat, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00362/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal de la Cerdanya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00363/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
23, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 309.

Compareixença d’Antoni Castells, exconse-
ller d’Economia i Finances, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Res-
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00198/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 03.02.2014, DSPC-C 319.

Compareixença de Ferran Sicart i Ortí, ex-
director general de Política Financera i As-
segurances, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00200/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 03.02.2014, DSPC-C 319.

Compareixença de Jordi Pericàs i Torguet, 
exsecretari de Política Financera, Compe-
tència i Consum, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00201/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 03.02.2014, DSPC-C 319.

Compareixença de Jordi Anguera i Camós, 
exdirector de l’Agència Catalana de Consum, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00203/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 03.02.2014, DSPC-C 319.
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Compareixença de Miquel Salazar Canalda, 
exsecretari de Política Financera, Compe-
tència i Consum, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00204/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 03.02.2014, DSPC-C 319.

Compareixença de Belén Romana, presi-
denta de la Sociedad de Gestión de Activos 
Inmobiliarios Procedentes de la Reestructu-
ración Bancaria (SAREB), davant la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Res-
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00213/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 03.02.2014, DSPC-C 319.

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana d’Indústries de la Carn da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural per a in-
formar sobre la situació del sector carni, el 
model de seguretat alimentària i les políti-
ques de preus públics i taxes d’escorxadors 
i sales d’especejament
Tram. 357-00382/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 312.

Compareixença del secretari d’Universitats i 
Recerca davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre l’accés dels 
joves a la universitat
Tram. 357-00462/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 324.

Compareixença del director de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre l’accés dels joves a la 
universitat
Tram. 357-00464/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 324.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Estudiants de Formació Profes-
sional davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre l’accés dels 
joves a la formació professional
Tram. 357-00470/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió de Polí-
tiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 254.
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Compareixença de representants de la Pla-
taforma pel Dret a un Habitatge Digne da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre la campanya per a de-
manar al Govern i al Parlament la creació 
d’un fons social d’habitatge i el lloguer soci-
al forçós dels habitatges buits de les entitats 
financeres
Tram. 357-00506/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 321.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Prioritat, responsable de la Carta 
del paisatge del Priorat, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a explicar els 
treballs fets per a elaborar la Carta i el pro-
cés seguit per a presentar la candidatura del 
Priorat a la Declaració del paisatge cultural 
agrari patrimoni mundial de la Unesco
Tram. 357-00509/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 05.02.2014, 
DSPC-C 321.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat Autònom de Policia - Unió General de 
Tre balladors davant la Comissió d’Interior 
per a analitzar l’impacte de les retallades en 
el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 357-00513/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió d’Interior, tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 315.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres davant la Comissió d’Inte-
rior per a analitzar l’impacte de les retallades 
en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 357-00514/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió d’Interior, tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 315.

Compareixença d’una representació del 
Sindicat de Policies de Catalunya davant la 
Comissió d’Interior per a analitzar l’impacte 
de les retallades en el Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 357-00515/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió d’Interior, tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 315.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió d’Interior, tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 315.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Bombers de Comissions 
Obreres davant la Comissió d’Interior per a 
valorar la situació actual del cos i les previsi-
ons per a la campanya forestal
Tram. 357-00531/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 13, tinguda el 
30.01.2014, DSPC-C 315.
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Compareixença d’una representació de la 
secció de bombers de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Interior 
per a valorar la situació actual del cos i les 
previsions per a la campanya forestal
Tram. 357-00532/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 13, tinguda el 
30.01.2014, DSPC-C 315.

Compareixença d’una representació de la 
secció de bombers de la Candidatura Au-
tònoma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya davant la Co-
missió d’Interior per a valorar la situació ac-
tual del cos i les previsions per a la campa-
nya forestal
Tram. 357-00533/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 13, tinguda el 
30.01.2014, DSPC-C 315.

Compareixença d’una representació de la 
secció de bombers de la Coordinadora Obre-
ra Sindical davant la Comissió d’Interior per a 
valorar la situació actual del cos i les previsi-
ons per a la campanya forestal
Tram. 357-00534/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 13, tinguda el 
30.01.2014, DSPC-C 315.

Compareixença del director general de Pes-
ca davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què exposi la situació del sector de la pesca
Tram. 357-00535/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural en la sessió núm. 10, tinguda 
el 29.01.2014, DSPC-C 312.

Compareixença d’una representació d’Amics 
de les Homilies d’Organyà davant la Comis-
sió de Cultura i Llengua per a informar sobre 
els objectius i les actuacions de l’entitat
Tram. 357-00536/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 10, 
tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 316.

Compareixença d’una representació de 
l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català 
davant la Comissió de Cultura i Llengua per 
a informar sobre els objectius i les actuaci-
ons de l’entitat
Tram. 357-00537/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 10, 
tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 316.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Llengua davant la Comis-
sió de Cultura i Llengua per a exposar l’infor-
me «“En español o nada”. 40 casos greus de 
discriminació lingüística a les administraci-
ons públiques, 2007-2013»
Tram. 357-00538/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 10, 
tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 316.
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 26

Convocada per al dia 12 de febrer

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

12 de febrer de 2014

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 12 de febrer, a les 10.00 h.)

2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-
00019/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. De-
bat i votació del dictamen de la Comissió (Dictamen: 
BOPC, 252, 27).

3. Declaració del Parlament de Catalunya per la qual 
referma el seu compromís històric d’afrontar l’epidè-
mia del virus de la immunodeficiència humana a Ca-
talunya i de lluitar contra l’estigma relacionat amb 
aquest virus. Tram. 401-00011/10. Grups parlamenta-
ris. Substanciació.

4. Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció. Tram. 202-00026/10. Co-
missió d’Empresa i Ocupació. Debat i votació del dic-
tamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de 
les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries. (Dictamen: BOPC, 195, 3; dic-
tamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 
226, 3; i esmenes subsegüents al dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries: BOPC, 247, 25.)

5. Proposició de llei de suport i foment de l’autoocupa-
ció. Tram. 202-00048/10. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat. (Text presentat: BOPC, 172, 29.)

6. Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del lli-
bre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions. Tram. 200-00012/10. Govern de la Generali-
tat. Debat de totalitat (Text presentat: BOPC, 190, 21).

7. Interpel·lació al Govern sobre la llicència esportiva 
única. Tram. 300-00130/10. Albert Donés i Anteque-
ra, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
conservació i gestió del medi natural. Tram. 300-
00129/10. Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la singularitat d’Aran. 
Tram. 300-00132/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques con-
tra el frau fiscal. Tram. 300-00131/10. Pere Aragonès i 
Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
amb relació a l’increment del tipus impositiu de l’im-
post sobre el valor afegit en el sector sanitari del 10% 
al 21%. Tram. 300-00134/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la salut i la malnu-
trició infantils. Tram. 300-00133/10. Eva García i Ro-
dríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pèrdua de drets en matèria sanitària. Tram. 302-
00115/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les conseqüències sanitàries de les retallades. 
Tram. 302-00119/10. Grup Mixt. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els drets de les dones. Tram. 302-00116/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’impuls de les tecnologies de la in-
formació i de la comunicació. Tram. 302-00117/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a afrontar la violència per motius 
polítics. Tram. 302-00118/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’avantprojecte de llei orgànica de protecció de la 
seguretat ciutadana. Tram. 302-00120/10. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat 
i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Fons de cooperació local. Tram. 302-00121/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 54329

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 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’admi-
nistració local (en endavant LRSAL) (BOE núm. 312 
de 30 de desembre de 2013), pel que fa al contingut 
dels preceptes següents: 

1. Article primer de modificació de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (en 
endavant LBRL).

2. Article segon de modificació del Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Re-
ial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en enda-
vant TRLRHL).

3. DA3a, DA5a, DA6a, DA7a, DA8a, DA9a, DA10a, 
DA11a, DA12a, DA13a, DA14a, DA15a i DA17a.

4. DT1a, DT2a, DT3a, DT4a, DT5a, DT6a, DT7a, 
DT9a, DT10a i DT11a.

Fonaments jurídics

I. Vulneració de la competència exclusiva de la 
Generalitat en matèria de règim local.

La modificació legislativa aprovada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sos-
tenibilitat de l’Administració local (LRSAL) per la 
qual s’incorporen, modifiquen i deroguen diferents ar-
ticles a la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, en-
tre d’altres, vulnera els articles 160.1 i 84.2 de l’EAC. 
Aquests articles estableixen que correspon a la Gene-
ralitat la competència exclusiva en matèria de règim 
local, tot respectant el principi d’autonomia local dels 
ens locals.

Així mateix, la doctrina constitucional ha vingut man-
tenint que la competència exclusiva en matèria de règim 
local d’una comunitat autònoma, no és incompatible 
amb que l’estat mantingui la competència per establir 
una regulació bàsica. Ara bé, aquestes bases que pot 

determinar l’estat, es reconeixen en virtut del fet que 
siguin desenvolupades per a protegir l’autonomia local. 
Així doncs, les competències bàsiques no poden acabar 
sent una invasió competencial per al legislador autonò-
mic, sinó una eina de salvaguarda de l’autonomia local.

Cal tenir present que a més, l’article 84.2 de l’EAC va 
ser declarat constitucional pel TC en la sentència de 
28/06/2010, que resolia el recurs d’inconstitucionalitat 
presentat pel grup parlamentari popular del Congrés 
dels Diputats contra la reforma de l’EAC. A tals efec-
tes, el TC va declarar que «l’article 84.2 de l’EAC, de 
cap manera, substitueix o desplaça, sinó que, en el seu 
cas, se superposa als principis o bases que dicti l’estat 
sobre les competències locals, en l’exercici de la com-
petència constitucionalment reservada a aquest per 
l’art. 149.1.18 CE». Així mateix, el TC va assenyalar 
que el fet que en l’art. 84.2 de l’EAC no es faci esment 
a la competència estatal - és a dir a l’art. 149.1.18 - no 
vicia dit precepte d’inconstitucionalitat, ni impedeix 
de cap manera l’exercici de la competència estatal.

Concretant aquells articles que vulneren les diferents 
lletres dels articles 84.2 i 160.1 EAC, ens trobem amb 
els següents supòsits: 

– La lletra a) de l’article 160.1 de l’EAC preveu com a 
competència exclusiva de la Generalitat les relacions 
entre les institucions de la Generalitat i els ens locals, 
les tècniques d’organització i de relació per a la co-
operació i la col·laboració entre els ens locals i entre 
aquests i l’Administració de la Generalitat, incloent-hi 
les diverses formes associatives, mancomunades, con-
vencionals i consorcials.

La creació, així com la fusió de municipis, quedaria 
subsumida dins d’aquest precepte, i per tant, les modi-
ficacions de l’article 13 de la LBRL fetes per l’article 
Primer, apartat cinquè, de LRSAL és il·legal.

Aquesta lletra a) de l’article 160.1 de l’EAC en el mo-
ment en que estipula com a competència exclusiva de 
la Generalitat les tècniques de relació i col·laboració 
entre la Generalitat i els municipis, impossibilita que 
mitjançant llei estatal es reguli aquesta matèria tal i 
com fa l’article Primer, apartat desè, de la LRSAL, 
que modifica l’article 27 de La LBRL.

– La lletra b) de l’article 160.1 de l’EAC preveu que 
la determinació de les competències i de les potestats 
pròpies dels municipis i dels altres ens locals és com-
petència exclusiva de la Generalitat.

Aquest precepte és vulnerat amb les modificacions de 
l’article 7 de la LBRL feta per l’article Primer, apartat 
tercer, de LRSAL, on determina quan, i quan no, els 
municipis podran exercir competències diferents a les 
pròpies.

De la mateixa forma, la modificació de l’article 25 de 
la LBRL, feta per l’article Primer, apartat vuitè de LR-
SAL, vulnera aquest precepte a l’entrar a determinar 
competències municipals.
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Així mateix, l’article Primer, apartat dissetè de LR-
SAL, que introdueix un nou article 57bis a la LBRL, 
s’excedeix competencialment, doncs entra a regular 
aspectes relatius a la delegació de competències la 
qual cosa no pot fer al ser matèria exclusiva de la Ge-
neralitat.

– La lletra c) de l’article 160.1 de l’EAC preveu que el 
règim dels béns de domini públic, comunals i patrimo-
nials i les modalitats de prestació dels serveis públics 
és competència exclusiva de la Generalitat.

La modificació de l’article 26 de la LBRL, feta per 
l’article Primer, apartat novè de LRSAL, vulnera la 
competència exclusiva de la Generalitat, doncs aquest 
article entra a modificar els serveis mínims preexis-
tents dels municipis.

– La lletra e) de l’article 160.1 de l’EAC preveu que 
el règim dels òrgans complementaris de l’organització 
dels ens locals és competència exclusiva de la Gene-
ralitat. És per aquesta raó que l’article Primer, apartat 
setzè de LRSAL, que modifica l’article 57 de la LBRL, 
s’excedeix en la competència bàsica de l’estat, doncs 
limita la creació de consorcis per part dels municipis. 
En el mateix sentit l’article Primer, apartat trentasisè 
de LRSAL, que modifica la DA9a de la LBRL s’exce-
deix de la competència bàsica que l’estat té atribuïda.

En el mateix sentit, les Disposicions transitòries 4a, 
5a, 6a i 11a quan entren a dissoldre entitats menors i 
mancomunitats vulneren la competència exclusiva de 
la Generalitat.

La Disposició addicional 3a de LRSAL, torna a obvi-
ar la competència exclusiva en matèria de règim local 
que té la Generalitat, i per tant, tal i com està redactat 
el punt primer d’aquesta disposició, vulnera l’article 
160 i 84.2 de l’EAC.

La redistribució competencial que fan les Disposici-
ons addicionals 15a i 17a, així com les Disposicions 
transitòries 1a, 2a i 3a, obvia completament l’anome-
nat bloc de constitucionalitat i fa una redistribució 
competencial que vulnera l’EAC i la pròpia CE.

II. Vulneració del principi d’autonomia local 
reconegut constitucionalment.

La LRSAL no té en compte en molts dels seus precep-
tes el principi d’autonomia local recollit a la carta Eu-
ropea de l’Administració Local (CEAL), que per auto-
nomia local entén el dret i la capacitat efectiva dels ens 
locals d’ordenar i gestionar una part important dels 
afers públics, en el marc de la Llei, sota la seva pròpia 
responsabilitat i en benefici dels seus habitants. Així 
mateix, la LRSAL en molts dels seus articles no res-
pecta allò establert a l’article 140 de la CE quan preveu 
garantir l’autonomia dels municipis. La carta magna 
recull que els ens locals gaudiran de personalitat ju-
rídica plena, i que el seu govern i administració cor-

respon als seus respectius Ajuntaments, fet que no es 
tingut en compte en l’articulat de la llei.

Concretament, les modificacions de l’article 10.3 i 10.4 
de la LBRL feta per l’article Primer, apartat quart de 
LRSAL, suposen la vulneració d’aquest principi d’au-
tonomia local.

De la mateixa forma, la modificació de l’article 25 de 
la LBRL, feta per l’article Primer, apartat vuitè de LR-
SAL, és una vulneració del principi d’autonomia lo-
cal, doncs perverteix la clàusula d’apoderament gene-
ral dels municipis continguda en el seu punt primer i 
segon.

La introducció de la nova lletra c) a l’article 55 de la 
LBRL feta per l’article Primer, apartat quinzè de LR-
SAL on torna a introduir elements d’estabilitat pres-
supostària en les relacions entre els ens locals i ad-
ministracions supralocals, distorsiona el principi 
d’autonomia local de poder establir les relacions tal i 
com decideixi el municipi.

Un altre article que vulneraria aquest principi, és l’ar-
ticle Primer, apartat divuitè de LRSAL, que introdu-
eix un nou article 75bis de la LBRL, on estableix qui-
nes seran les retribucions màximes dels membres de 
les corporacions locals, quan hauria de ser el propi 
plenari qui les determinés.

En el mateix sentit que el paràgraf anterior, quan l’ar-
ticle Primer, apartat dinovè de LRSAL, introdueix un 
nou article 75ter de la LBRL, que limita el número de 
càrrecs públics amb dedicació exclusiva, provoca que 
es vulneri de forma flagrant el principi d’autonomia 
local, doncs és el ple municipal qui hauria de determi-
nar quants electes han de tenir dedicacions exclusives.

L’autonomia local queda menyscabada també amb 
l’article Primer, apartat vint-i-unè de LRSAL, que mo-
difica l’article 85 de la LBRL, quan condiciona la pos-
sibilitat de crear societats mercantils, o empreses pú-
bliques als ajuntaments.

Suposa també una vulneració de l’autonomia local, 
l’article Primer, apartat vint-i-tresè, de LRSAL que 
modifica l’article 86 de la LBRL, doncs limita la ini-
ciativa de les entitats locals per al desenvolupament de 
les activitats econòmiques.

L’article Primer, apartat vint-i-setè, de LRSAL que 
crea un nou article 103bis a la LBRL, condiciona l’es-
tabliment de la massa salarial del personal laboral de 
les administracions locals al que estableixi la Llei Ge-
neral Pressupostària, fet que contravé l’article 140 de 
la CE.

De la mateixa manera l’article Primer, apartat vint-i-
vuitè, de LRSAL que crea un nou article 104bis a la 
LBRL, limita el número d’eventuals que pot contrac-
tar un ens local, fet que torna a contravenir l’article 
140 de la CE. També l’article Primer, apartat trenta-
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setè, de LRSAL que modifica la DA12a LBRL, vulne-
ra aquest precepte constitucional.

L’article Primer, Trenta, de LRSAL, que inclou un nou 
article 116bis a la LBRL, contravé el principi d’auto-
nomia local doncs aquest precepte estableix un contin-
gut mínim i un seguiment als plans econòmics finan-
cers dels municipis.

Respecte a les modificacions fetes per l’article Segon 
que modifica diferents preceptes del TRLRHL. L’ar-
ticle Segon, apartat primer en el moment en que esti-
pula que les administracions locals han d’informar al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques so-
bre els drets d’impossible o difícil recaptació, provoca 
un menysteniment de l’autonomia local del municipi.

III. Vulneració del principi de proximitat de 
l’Administració amb la ciutadania i del dret  
de participació

Les modificacions de l’article 2.1 de la LBRL fetes 
per l’article Primer, apartat primer de LRSAL vulne-
ren el principi de proximitat de l’Administració amb 
la ciutadania, i el dret de participació dels ciutadans 
en els afers públics, directament o per mitjà dels re-
presentants elegits, reconegut a l’article 23.1 CE, per-
què substituir els principis de descentralització i de 
màxima proximitat de la gestió administrativa als ciu-
tadans, pel d’eficàcia i eficiència, i amb estricta sub-
jecció a la normativa d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, provoca que l’actuació admi-
nistrativa se centri en criteris estricta i purament eco-
nòmics, i no pas en criteris de proximitat al ciutadà, 
fet que vulneraria l’article 3 de la Llei 30/1992 de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú i el 
ja citat article 23.1 CE

Les modificacions de l’article 2.3 de la LBRL fetes per 
l’article Primer, apartat segon de LRSAL, així com la 
inclusió d’un article 24 Bis a la LBRL feta per l’article 
Primer, apartat setè, on no atribueix personalitat jurí-
dica a les entitats d’àmbit inferior al municipi, allunya 
les Entitats Municipals Descentralitzades de la ciuta-
dania del seu àmbit.

V. Vulneració de la competència exclusiva de 
la Generalitat en matèria de funció pública 
i personal al servei de les administracions 
públiques 

L’article Primer, apartat vint-i-cinquè de LRSAL que 
modifica l’article 92bis de la LBRL, modifica la titula-
ritat competencial en matèria de selecció de personal 
de funcionaris amb habilitació estatal, que era de la 
Generalitat, i ara passa a ser de l’estat i són anomenats 
com a funcionaris amb habilitació nacional. Aques-
ta disposició contravé l’article 136 de l’EAC que es-
tableix que correspon a la Generalitat, en matèria de 
funció pública, respectant el principi d’autonomia lo-

cal la competència exclusiva sobre el règim estatutari 
del personal al servei de les administracions públiques 
catalanes i sobre l’ordenació i l’organització de la fun-
ció pública. En el mateix sentit la DT 7a, vulneraria 
aquest article de l’EAC.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014
Oriol Junqueras i Vies, president del GP d’ERC; Mar-
ta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Pere Ara-
gonès i Garcia, portaveu adjunt del GP d’ERC; Oriol 
Amorós i March, portaveu adjunt del GP d’ERC; Josep 
Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del GP d’ERC; 
Marc Sanglas i Alcantarilla, Josep Andreu i Domingo, 
Maria Rosa Amorós i Capdevila, Pere Bosch Cuenca, 
Gemma Calvet i Barot, Josep Cosconera i Carabassa, 
Albert Donés i Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, 
Agnès Russiñol i Amat, Sergi Sabrià i Benito, Anna 
Simó i Castelló, Jordi Solé i Ferrando, Roger Torrent 
i Ramió, Teresa Vallverdú i Albornà, Alba Vergés i 
Bosch i 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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
setembre i octubre del 2013
Tram. 337-00022/10 i 337-00023/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 53451 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 04.02.2014

A la Presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, se-
tembre i octubre de 2013 perquè en tingueu coneixe-
ment i als efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 24 de gener de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada del ser-
vei d’atenció presencial a l’usuari i gestió 
d’instal·lacions TIC del Parlament de Cata-
lunya
Tram. 615-00005/10

Formalització del contracte

Anunci pel qual es fa pública la formalització 
del contracte del servei d’atenció presencial 
a l’usuari i gestió d’instal·lacions TIC del 
Parlament de Catalunya (expedient  
número 615-00005/10).

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte del servei 

d’atenció presencial a l’usuari i gestió d’instal·lacions 
TIC del Parlament de Catalunya, es fa pública la for-
malització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària.

Expedient: 615-00005/10.

Objecte: contractació del servei d’atenció presencial a 
l’usuari i gestió d’instal·lacions TIC del Parlament de 
Catalunya.

Empresa adjudicatària: SII CONCATEL, SL.

Import del contracte: 223.540,00 € (21 % d’IVA no in-
clòs) per als vint-i-quatre mesos de durada inicial de 
contracte.

Data de formalització: 15 de gener de 2014

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Les Aimerigues, de Terrassa
	Tram. 250-00845/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe relatiu a les activitats del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
	Tram. 250-00850/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe relatiu a les activitats del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
	Tram. 250-00851/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de condemna dels atacs als setmanaris Capgròs i El Tot Mataró
	Tram. 250-00852/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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 Berguedà per als mesos de fred més intens
	Tram. 250-00853/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de les nòmines i les pagues extres als inspectors de treball el 2014
	Tram. 250-00854/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment que la Fundació Catalunya - La Pedrera mantingui oberta l’Hemeroteca de Tarragona
	Tram. 250-00855/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Gelida
	Tram. 250-00856/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la desprogramació definitiva del projecte de tancament de l’autovia orbital de Barcelona
	Tram. 250-00857/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment urgent del nombre d’examinadors del carnet de conduir
	Tram. 250-00860/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el contracte del servei d’avions de vigilància i atac per a l’extinció d’incendis
	Tram. 250-00861/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
	Tram. 250-00862/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la segona fase de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
	Tram. 250-00863/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les subvencions de l’Institut Català de les Dones del 2013
	Tram. 250-00865/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la commemoració de l’exili republicà
	Tram. 250-00866/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el personal mèdic del CAP Rocafonda-Palau, de Mataró
	Tram. 250-00868/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prevenció d’abusos sexuals entre adolescents als Centres Residencials d’Acció Educativa
	Tram. 250-00869/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la distribució del Fons de cooperació local
	Tram. 250-00870/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la coordinació entre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya i les policies i les forces de seguretat de l’Estat
	Tram. 250-00871/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el tractament dels residus provinents d’armes químiques del conflicte bèl·lic de Síria
	Tram. 250-00872/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en marxa d’un institut d’educació secundària a Torrelles de Llobregat
	Tram. 250-00873/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els centres educatius del districte setè de Sabadell
	Tram. 250-00874/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària pública a les persones residents a Catalunya
	Tram. 250-00875/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la modificació de l’article 43 del Decret 136/1999, del 18 de maig
	Tram. 250-00876/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les activitats de Plataforma per Catalunya
	Tram. 250-00877/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
	Tram. 250-00878/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre una piulada feta pel president de Plataforma per Catalunya
	Tram. 250-00879/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la preservació de les polítiques d’igualtat en la legislació de governs locals
	Tram. 250-00880/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ús d’expressions i conductes sexistes en l’àmbit parlamentari i institucional
	Tram. 250-00881/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la catorzena paga del personal sanitari no facultatiu jubilat
	Tram. 250-00882/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els assalts a les esglésies de Sant Feliu i de l’Immaculat Cor de Maria, de Sabadell
	Tram. 250-00883/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reserva de fons de La Marató per a projectes de medicina preventiva en la població infantil
	Tram. 250-00884/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les tarifes del transport públic del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00885/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
	Tram. 250-00886/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la retirada de l’Avantprojecte de llei orgànica de reforma de la Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs
	Tram. 250-00887/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el rebuig de la proposta de tractar els residus d’armes químiques de Síria a la planta de residus especials de Constantí (Tarragonès)
	Tram. 250-00888/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el CAP Rocafonda-Palau, de Mataró
	Tram. 250-00889/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques del Govern de l’Estat
	Tram. 250-00890/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres de connexió amb tren i metro de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 250-00891/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
	Tram. 250-00892/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Escola Marta Mata del Vendrell
	Tram. 250-00893/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la Unitat de Mitjans Aeris del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00894/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les modificacions legals per a la classificació dels agents i caporals de les policies locals en el grup C1
	Tram. 250-00895/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adequació del lloc de treball de les agents dels Mossos d’Esquadra que estiguin embarassades
	Tram. 250-00896/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els uniformes dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00897/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon 012
	Tram. 250-00898/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la facilitació de les dades de contacte de les associacions de consumidors i usuaris per part del telèfon 012
	Tram. 250-00899/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la informació als ciutadans del cost d’utilització del telèfon 012
	Tram. 250-00900/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els habitatges que són propietat de les entitats financeres
	Tram. 250-00901/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el deute pendent del projecte d’intervenció integral del barri de la Maurina, de Terrassa
	Tram. 250-00902/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el sanejament i l’adequació del Bloc dels Mestres, de Sabadell
	Tram. 250-00903/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la distribució del Fons de cooperació local
	Tram. 250-00904/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la composició de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
	Tram. 250-00905/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la tarifació dels procediments de mediació de consum
	Tram. 250-00906/10
	Presentació

	Proposta de resolució d’oposició a la destrucció de l’arsenal químic de Síria a Catalunya
	Tram. 250-00908/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el tancament de la sala de comandament de la regió policial Pirineu Occidental
	Tram. 250-00909/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la commemoració de la publicació del llibre Els altres catalans, de Francesc Candel
	Tram. 250-00910/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la segona fase de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
	Tram. 250-00911/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Abrera
	Tram. 250-00912/10
	Presentació

	Proposta de resolució de reprovació de la senadora Alícia Sánchez-Camacho
	Tram. 250-00913/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la incorporació d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
	Tram. 250-00914/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per a projectes de joventut
	Tram. 250-00915/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el plantejament d’aturar l’economia catalana
	Tram. 250-00916/10
	Presentació


	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediments relatius als informes de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010; 30/2013, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012, i Compte general de la Generalitat corresponent al 2011
	Tram. 256-00018/10, 256-00023/10 i 257-00002/10 
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2011
	Tram. 257-00002/10
	Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes


	3.10.75.	Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
	Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
	Tram. 212-00007/10
	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries


	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural
	Tram. 300-00129/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la llicència esportiva única
	Tram. 300-00130/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques contra el frau fiscal
	Tram. 300-00131/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la singularitat d’Aran
	Tram. 300-00132/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la salut i la malnutrició infantils
	Tram. 300-00133/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes amb relació a l’increment del tipus impositiu de l’impost sobre el valor afegit en el sector sanitari del 10% al 21%
	Tram. 300-00134/10
	Presentació



	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
	Tram. 410-00003/10
	Substitució de diputats


	4.48.	Intergrups parlamentaris
	Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
	Tram. 413-00004/10
	Designació d’especialistes, tècnics o membres d’entitats ciutadanes


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 204/X, sobre la inclusió d’un guió dels indicadors i de la informació que han de constar en l’informe anual de seguiment del Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015
	Tram. 290-00168/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

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

	Control del compliment de la Resolució 231/X, sobre l’exclusió de les entitats no lucratives i empreses que presten serveis a les persones de l’aplicació de l’article 5.3 de l’Acord de Govern 19/2013, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de
	Tram. 290-00195/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 319/X, sobre l’Hospital de Viladecans
	Tram. 290-00275/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 351/X, sobre la construcció de l’illa d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelona
	Tram. 290-00306/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 398/X, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 13/2013, sobre els comptes anuals dels centres de recerca de Catalunya, corresponent a l’exercici 2011
	Tram. 290-00351/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 32/X, sobre la política cultural
	Tram. 390-00032/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 71/X, sobre la salut mental
	Tram. 390-00071/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 72/X, sobre la qualitat de l’aire
	Tram. 390-00072/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 73/X, sobre l’atenció als infants i adolescents tutelats
	Tram. 390-00073/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 74/X, sobre la situació de les persones amb dependència
	Tram. 390-00074/10
	Designació de la Comissió competent


	4.53.	Sessions informatives 
i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els objectius i el funcionament de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
	Tram. 354-00090/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la retallada en el Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar
	Tram. 354-00110/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els criteris i els mecanismes de control per a seleccionar les institucions i persones a càrrec de centres tutelats
	Tram. 354-00111/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la no tramitació de modificacions de la prestació econòmica vinculada a residència en el cas dels ingressos en centres 
	Tram. 354-00123/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el deute de la Generalitat amb les residències concertades i col·laboradores de l’Institut Català d’Assistència i Serve
	Tram. 354-00124/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00138/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00140/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
	Tram. 354-00144/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
	Tram. 354-00158/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
	Tram. 354-00160/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situació dels equipaments culturals
	Tram. 354-00178/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei de residència
	Tram. 354-00180/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els motius i les conseqüències de la suspensió de la prestació econòmica vinculada a l’accés a les residències de gent 
	Tram. 354-00182/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la decisió de deixar de subvencionar els ajuts a les residències privades per als nous dependents
	Tram. 354-00196/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la suspensió dels programes individuals d’atenció de prestació econòmica vinculada al d’atenció residencial i l’ingrés 
	Tram. 354-00200/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el projecte del Govern respecte a l’Agència Tributària
	Tram. 354-00226/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els canons de so incorporats al material antiavalots dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00228/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
	Tram. 354-00231/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el canvi de model del Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 354-00235/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el comís de material durant l’escorcoll policial de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona, el 29 de gener de 2014
	Tram. 354-00236/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre la darrera sentència del Tribunal Suprem sobre l’ensenyament a Catalunya
	Tram. 354-00238/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de l’actuació policial a Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 2014
	Tram. 354-00239/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz, presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00546/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carmen Alonso Higuera, vicepresidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00547/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de Marc Pifarré, secretari de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00549/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno Sansano, secretari de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00551/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Balsera Garcia, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00553/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pepita Pedraza Alcaide, presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00554/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Martínez Camarasa, president del Consell Comarcal del Maresme, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00555/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de Lluís Tejedor Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00557/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00558/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Trias i Vidal de Llobatera, president de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00559/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Josep Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00560/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Toni Mora Núñez, secretari general de Comissions Obreres del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00561/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Juanto Cusiné, secretari general de la Unió General de Treballadors del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00562/10
	Retirada de la sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00565/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00566/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença de Joaquim Brugué Torruella, director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00569/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00573/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00574/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00575/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00578/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00579/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00583/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00585/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00591/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00592/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00595/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de la síndica de greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00597/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de dos representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00599/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00601/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00611/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00612/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00613/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00615/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci del Moianès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00616/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00619/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00620/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00621/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Aguirre i Font, advocat i professor associat de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00622/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Robert Casadevall i Camps, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00623/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00624/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00625/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00629/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00630/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00631/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00632/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno Sansano, secretari de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00633/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marc Pifarré, secretari de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00634/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Balmón Arévalo, vicepresident primer de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00635/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballadors a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00636/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Carlos Gallego Herrera, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00637/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alba García Sánchez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00638/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00640/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Antoni Font Monclús, professor de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00642/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Castellana Aragay, expert en temes d’ocupació, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00645/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Giró Castañer, president de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00646/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Carrera Comes, presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00647/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Puig i Belman, president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00648/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Josep Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00651/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Balsera, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00652/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Conxita Sánchez, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00653/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

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

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

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presidenta de les Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00662/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roser Bertran, representant de l’Associació Catalana de Tècnics d’Educació de l’Administració Local (Tekhne), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00664/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Esteve, alcalde de Bassella (Alt Urgell), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00665/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Bellera, alcalde de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00666/10
	Retirada de la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de Francesc Xavier Boya, senador i president de l’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00668/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Javier Gonzalo, jurista de l’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00669/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

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

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

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

	Proposta de compareixença del síndic del Consell General d’Aran amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00675/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00676/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Giné, president del Fòrum SD i síndic de Lleida, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00677/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Llorente, vicepresident del Fòrum SD i síndic de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00678/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00682/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Xargay, president del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00683/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Crehuet, presidenta de l’Associació de Micropobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00684/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marta Franch, professora titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00685/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00686/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants dels grups municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00687/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00688/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants dels municipis del Moianès i del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00689/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants dels municipis de la Cerdanya i del Consell Comarcal de la Cerdanya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00690/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el darrer Informe Insocat per a la millora de l’acció social
	Tram. 356-00340/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el darrer Informe Insocat per a la millora de l’acció social
	Tram. 356-00341/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els criteris i els mecanismes de control per a seleccionar les institucions i persones 
	Tram. 356-00348/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la campanya «Pobresa Zero», de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les línies de treba
	Tram. 356-00371/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l’entitat
	Tram. 356-00398/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè exposi l’informe «“En español o nada”. 40 casos greus de discriminació lingüística a les administracions públiques, 2007-2013»
	Tram. 356-00399/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei de 
	Tram. 356-00400/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el Pla per a la inclusió i cohesió social a Catalunya 2010-2013
	Tram. 356-00467/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’elaboració del Pla de ciutadania i de les migracions 2013-2016
	Tram. 356-00482/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

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

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

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

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica
	Tram. 356-00498/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui les actuacions previstes per a frenar la pèrdua de biodiversitat i de captures a la 
	Tram. 356-00505/10
	Retirada de la sol·licitud

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

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

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

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

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

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Apindep Ronçana davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui la seva experiència com a cooperativa de consum innovadora, d’iniciativa social i sense ànim de lucre
	Tram. 356-00558/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Guardiola Salinas, coordinador de l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Benestar, Famíl
	Tram. 356-00563/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
	Tram. 356-00583/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, representant del Departament de Salut en el Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del C
	Tram. 356-00584/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
	Tram. 356-00585/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu periodístic i material propietat d’entitats culturals en l’escorcoll del Centre Social Can Vies
	Tram. 356-00589/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manel Castellví, comissari general d’Informació, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu periodístic i material propietat d’entitats culturals en l’escorcoll del Centre Social 
	Tram. 356-00590/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Aguiló, representant d’Entitats Santsenques, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu periodístic i material propietat d’entitats culturals en l’escorcoll del Centre Soci
	Tram. 356-00591/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Comandaments de Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00594/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els objectius i el funcionament de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
	Tram. 355-00101/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situació dels equipaments culturals
	Tram. 355-00102/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’Adrià Alemany, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, o d’una representació d’aquesta entitat amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la mil
	Tram. 353-00141/10
	Substanciació

	Compareixença d’Ada Colau, membre de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya,
	Tram. 353-00142/10
	Decaïment

	Compareixença del síndic de greuges amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit d
	Tram. 353-00151/10
	Substanciació

	Compareixença de Francesc Vendrell Bayona, director de Consum i Territori del Síndic de Greuges, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
	Tram. 353-00152/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la prot
	Tram. 353-00153/10
	Decaïment

	Compareixença de la síndica de greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de con
	Tram. 353-00154/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persone
	Tram. 353-00155/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Consumidors amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores e
	Tram. 353-00157/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones cons
	Tram. 353-00160/10
	Substanciació

	Compareixença de Santos González Sánchez, president de l’Associació Hipotecària Espanyola, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les person
	Tram. 353-00161/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones cons
	Tram. 353-00165/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les
	Tram. 353-00166/10
	Decaïment

	Compareixença de Carles Enric Florensa, exdirector de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
	Tram. 353-00172/10
	Substanciació

	Compareixença de Luis Pineda, president d’Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions
	Tram. 353-00173/10
	Substanciació

	Compareixença de Montserrat Andrés, delegada d’Ausbanc Consumo a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores
	Tram. 353-00174/10
	Substanciació

	Compareixença del coordinador general d’Aicec-Adicae amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de co
	Tram. 353-00175/10
	Substanciació

	Compareixença de Manuel Pardos Vicente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de
	Tram. 353-00176/10
	Substanciació

	Compareixença de Catalina Pallàs Picó, presidenta de Famílies de Lesbianes i Gais, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00222/10
	Substanciació

	Compareixença de José Mellinas Gil, de l’Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia
	Tram. 353-00229/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00240/10
	Substanciació

	Compareixença d’Estel·la Pareja, directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00241/10
	Substanciació

	Compareixença de Fernando Fuster-Fabra, en representació de Gay Sitges Link, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00243/10
	Substanciació

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

	Compareixença de Jacques Schoofs, president de Panteres Grogues, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00245/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Igual, president de l’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la
	Tram. 353-00248/10
	Substanciació

	Compareixença de Sònia López, representant de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00251/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Catalanes d’Afectats pels Jocs d’Apostes amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
	Tram. 353-00268/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Associació Hotelera Salou - Cambrils - la Pineda amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributa
	Tram. 353-00280/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Patronal del Joc Privat de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç
	Tram. 353-00282/10
	Substanciació

	Compareixença de Fernando Aldecoa, director general de Port Aventura, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
	Tram. 353-00285/10
	Substanciació

	Compareixença de Gabriel Escarrer Julia, president i conseller executiu del Grup Melià, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributa
	Tram. 353-00294/10
	Decaïment

	Compareixença de Francesc Perendreu, de l’Associació Catalana d’Addiccions Socials (Acencas), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de t
	Tram. 353-00321/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00322/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Xargay, president del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00323/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00324/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00325/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00326/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00327/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00328/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00329/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
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