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S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic
Tram. 200-00011/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 249) p. 15

1.10. Resolucions

Resolució 481/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’execució de les obres de connexió del vial de la carretera 
d’Olzinelles a la sortida 11 de l’autopista AP-7 amb la roton-
da de la carretera C-61
Tram. 250-00654/10
Adopció p. 16

Resolució 482/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras de 
la línia 1 del metro
Tram. 250-00661/10 i 250-00686/10
Adopció p. 17

Resolució 483/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un dossier tècnic sobre elements reductors de 
velocitat a les carreteres i vials
Tram. 250-00662/10
Adopció p. 17

Resolució 484/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’execució del projecte de desdoblament del tram entre 
Montcada i Reixac i Vic de la línia 3 de rodalia
Tram. 250-00762/10 i 250-00683/10
Adopció p. 18

Resolució 485/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’execució del projecte de protecció de la infraestructura fer-
roviària de la línia 1 de rodalia al Maresme
Tram. 250-00687/10
Adopció p. 18

Resolució 486/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’acord del canvi de titularitat d’un tram de la carretera N-II a 
favor de la Generalitat signat amb el Govern de l’Estat
Tram. 250-00688/10
Adopció p. 19

Resolució 487/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’estació de tren de Camallera i l’establiment d’un servei de 
rodalia ferroviària a Girona
Tram. 250-00696/10
Adopció p. 19

Resolució 488/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’accessibilitat i la seguretat de l’estació ferroviària de Sant 
Feliu de Llobregat
Tram. 250-00724/10
Adopció p. 20

Resolució 489/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la signatura d’un conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua 
i alguns municipis d’Osona per a l’execució d’infraestructu-
res hidràuliques
Tram. 250-00732/10
Adopció p. 20

Resolució 490/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’execució immediata de les obres de la variant de Vallirana 
de la carretera N-340
Tram. 250-00736/10
Adopció p. 20

Resolució 491/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la restauració i l’adequació de l’edifici de l’estació de tren de 
Santa Maria de Palautordera
Tram. 250-00738/10
Adopció p. 21

Resolució 492/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte de construcció d’un magatzem subterrani de gas 
a Balsareny
Tram. 250-00766/10
Adopció p. 21

Resolució 493/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la inclusió del peatge de les Fonts, de la carretera C-16, en el 
Pla d’homogeneïtzació de peatges
Tram. 250-00772/10
Adopció p. 22

Resolució 499/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació del projecte previst per al centre Arts Santa 
Mònica
Tram. 250-00383/10
Adopció p. 22

Resolució 500/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la promoció de la unitat i les denominacions pròpies de la 
llengua catalana
Tram. 250-00431/10
Adopció p. 22

Resolució 501/X del Parlament de Catalunya, de re-
buig de les denominacions impròpies de la llengua catalana 
i sobre la promoció de l’ús i el prestigi del català a l’Aragó
Tram. 250-00441/10
Adopció p. 23

Resolució 502/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la destinació d’una part de l’impost sobre estades turísti-
ques a projectes turístics i de patrimoni cultural
Tram. 250-00622/10
Adopció p. 23
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Resolució 503/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat de les línies de treball del Centre d’Art Tarra-
gona i el pagament del deute a aquest equipament cultural
Tram. 250-00663/10
Adopció p. 24

Resolució 504/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la revisió de la normativa de les inversions procedents de 
l’1% cultural en projectes de patrimoni cultural
Tram. 250-00679/10
Adopció p. 24

Resolució 505/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la defensa del català com a llengua vehicular de l’ensenya-
ment a les Illes Balears
Tram. 250-00735/10
Adopció p. 25

Resolució 506/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’impuls d’un homenatge a José Pérez Ocaña
Tram. 250-00737/10
Adopció p. 25

Resolució 512/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la desestimació de la tramitació del Pla especial urbanístic 
de determinació d’activitat de dipòsit controlat de residus de 
classe II al Pinell de Brai
Tram. 250-00767/10
Adopció p. 26

Resolució 513/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’arranjament de la carretera del Poblenou del Delta a Sant 
Carles de la Ràpita i l’execució de les actuacions pendents 
de l’anell viari del delta de l’Ebre
Tram. 250-00773/10
Adopció p. 26

Resolució 514/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el passeig marítim de Mataró
Tram. 250-00778/10
Adopció p. 26

Resolució 515/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la prohibició de circulació de camions per la carretera N-340 
i l’aplicació de descomptes a l’autopista AP-7 entre l’Hospi-
talet de l’Infant i Ulldecona
Tram. 250-00781/10
Adopció p. 27

Resolució 516/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la finalització de les obres del nou edifici del barri de Meri-
nals de Sabadell que ha d’allotjar els veïns dels pisos afec-
tats per aluminosi
Tram. 250-00787/10
Adopció p. 27

Resolució 517/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres de condicionament de la carretera C-51 al pas per 
Vilardida
Tram. 250-00788/10
Adopció p. 28

Resolució 518/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la connexió de la carretera B-124 amb la C-58 i la ronda 
Oest de Sabadell per a millorar els accessos de Castellar 
del Vallès
Tram. 250-00791/10
Adopció p. 28

Resolució 519/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aplicació de millores de seguretat per als vianants a les zo-
nes industrials i de serveis properes a la carretera C-245 al 
pas per Gavà
Tram. 250-00815/10
Adopció p. 28

Resolució 520/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el calendari d’execució de les obres pendents d’urba-

nització de l’àmbit del parc de Can Zam, a Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-00822/10
Adopció p. 29

1.15. Mocions

Moció 75/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques d’impuls de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació
Tram. 302-00117/10
Aprovació p. 29

Moció 76/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures per a afrontar la violència per motius polítics
Tram. 302-00118/10
Aprovació p. 29

Moció 77/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
seguretat ciutadana
Tram. 302-00120/10
Aprovació p. 30

Moció 78/X del Parlament de Catalunya, sobre els 
drets de les dones
Tram. 302-00116/10
Aprovació p. 31

Moció 79/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pèrdua de drets en matèria sanitària
Tram. 302-00115/10
Aprovació p. 32

Moció 80/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
conseqüències sanitàries de les retallades
Tram. 302-00119/10
Aprovació p. 33

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de con-
servació i gestió del medi natural
Tram. 300-00129/10
Substanciació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la llicència esportiva 
única
Tram. 300-00130/10
Substanciació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques contra 
el frau fiscal
Tram. 300-00131/10
Substanciació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la singularitat d’Aran
Tram. 300-00132/10
Substanciació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la salut i la malnutri-
ció infantils
Tram. 300-00133/10
Substanciació p. 35

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
Substanciació p. 35
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1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats 
de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura correspo-
nent al 2013
Tram. 360-00010/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 35

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
26/2013, sobre el Consorci per a la Gestió dels Residus Mu-
nicipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la 
Terra Alta, corresponent al 2009
Tram. 258-00016/10
Coneixement de l’Informe p. 35

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
33/2013, sobre l’Institut del Teatre, corresponent al 2010
Tram. 258-00017/10
Coneixement de l’Informe p. 35

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Consell que modifica la Decisió 
2004/162/CE pel que fa a la seva aplicació a Mayotte a partir 
de l’1 de gener de 2014
Tram. 295-00140/10
Coneixement de la proposta p. 35

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de suport i foment de l’autoocu-
pació
Tram. 202-00048/10
Debat de totalitat p. 36
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 36

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els protocols d’usos 
lingüístics
Tram. 250-00336/10
Rebuig p. 36

Proposta de resolució sobre la protocol·lització de 
les actuacions relacionades amb el trastorn de l’espectre 
autista
Tram. 250-00341/10
Retirada p. 36

Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00438/10
Rebuig p. 36

Proposta de resolució sobre la compatibilitat en els 
càrrecs del president de l’Hospital Clínic de Barcelona i de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 250-00477/10
Retirada p. 36

Proposta de resolució sobre el procés de reformu-
lació de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00485/10
Retirada p. 36

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
funcions del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Pro-
grés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00555/10
Rebuig p. 36

Proposta de resolució sobre la visibilitat del Con-
sell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema 
Sanitari
Tram. 250-00556/10
Rebuig p. 36

Proposta de resolució sobre el lliurament als grups 
parlamentaris dels treballs del Consell Assessor per a la 
Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00561/10
Rebuig p. 37

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències mèdiques a Montcada i Reixac
Tram. 250-00792/10
Rebuig p. 37

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Fons de cooperació local
Tram. 302-00121/10
Rebuig p. 37

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
Ponència per a elaborar l’Informe p. 37

Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 200-00007/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 38
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 43

Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10
Debat de totalitat p. 46
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini per a proposar compareixences p. 46
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 202-00009/10
Inici de la tramitació parlamentària p. 47

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Proposta de designació de candidats per a l’elecció 
d’un magistrat del Tribunal Constitucional
Tram. 284-00011/10
Propostes de candidats p. 51

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal i el garanti-
ment del transport sanitari urgent a Castellbisbal
Tram. 250-00833/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre les accions perquè el 
Govern de l’Estat compleixi les recomanacions del Consell 
d’Europa sobre l’aplicació de la Carta europea de les llen-
gües regionals o minoritàries
Tram. 250-00838/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada i d’urgències mèdiques en horari noc-
turn, cap de setmana i dia festiu a Castellbisbal
Tram. 250-00839/10
Esmenes presentades p. 53

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
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre les obres pendents del 
Quart Cinturó
Tram. 250-00844/10
Esmenes presentades p. 54

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
Esmenes presentades p. 54

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
Esmenes presentades p. 54

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
Esmenes presentades p. 54

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
Esmenes presentades p. 55

Proposta de resolució de condemna dels atacs als 
setmanaris Capgròs i El Tot Mataró
Tram. 250-00852/10
Esmenes presentades p. 55

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
Esmenes presentades p. 55

Proposta de resolució sobre el pagament de les nò-
mines i les pagues extres als inspectors de treball el 2014
Tram. 250-00854/10
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre la desprogramació de-
finitiva del projecte de tancament de l’autovia orbital de Bar-
celona
Tram. 250-00857/10
Esmenes presentades p. 56

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
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre l’increment urgent del 
nombre d’examinadors del carnet de conduir
Tram. 250-00860/10
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre el contracte del servei 
d’avions de vigilància i atac per a l’extinció d’incendis
Tram. 250-00861/10
Esmenes presentades p. 57

Proposta de resolució sobre la commemoració de 
l’exili republicà
Tram. 250-00866/10
Esmenes presentades p. 57

Proposta de resolució sobre el personal mèdic del 
CAP Rocafonda-Palau, de Mataró
Tram. 250-00868/10
Esmenes presentades p. 57

Proposta de resolució sobre la incorporació d’un 
tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne-
llà de Llobregat
Tram. 250-00917/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’aportació a les be-
ques de menjador i el finançament del servei de menjador 
escolar al Vallès Occidental
Tram. 250-00918/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la necessitat i la via-
bilitat de convertir en institut l’Escola Lola Anglada, de Ba-
dalona
Tram. 250-00920/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la delegació de vot 
dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la protecció dels bos-
cos madurs
Tram. 250-00922/10
Presentació p. 60
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Proposta de resolució sobre l’ocupació il·legal d’ha-
bitatges al barri de Can Puiggener, de Sabadell
Tram. 250-00923/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la publicació de les 
balances fiscals
Tram. 250-00924/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - 
Sant Gervasi, de Barcelona
Tram. 250-00925/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 250-00926/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera
Tram. 250-00927/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de les instal·lacions per als Mossos d’Esquadra a l’es-
tació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00928/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el garantiment de la rà-
tio de 4,5 agents de policia per cada 1.000 habitants
Tram. 250-00929/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la dotació d’uniformes 
complets i adequats als agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre els problemes estruc-
turals o de manteniment de les comissaries i dependències 
policials dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00931/10
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
cobertura de la xarxa Rescat a les línies de metro
Tram. 250-00932/10
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
tocol per a coordinar l’acció conjunta dels Mossos d’Esqua-
dra i les policies locals
Tram. 250-00933/10
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
per a la reparació, el manteniment i la higienització dels vehi-
cles dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00934/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre el material antiavalots de què disposa el Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00935/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
parc de bombers a Vilafranca del Penedès i sobre el millora-
ment d’altres parcs de bombers
Tram. 250-00936/10
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
dotació de material d’ofimàtica a les oficines i dependències 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00937/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces per a bombers professionals durant el 2014
Tram. 250-00938/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre el tractament priorita-
ri dels problemes relatius als drets humans en les relacions 
bilaterals d’Espanya i de la Unió Europea amb els països del 
nord d’Àfrica i del Pròxim Orient
Tram. 250-00940/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre la col·laboració en els 
actes commemoratius del cinquantè aniversari del llibre «Els 
altres catalans» de Paco Candel
Tram. 250-00941/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta ten-
sió entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes
Tram. 250-00942/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
del projecte d’intervenció integral del barri de la Ribera, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00943/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre el Portal de les Lletres 
Catalanes
Tram. 250-00944/10
Presentació p. 77

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats
Tram. 255-00006/10
Presentació p. 78

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Desenvolupament 
Empresarial (CIDEM), corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00020/10
Rectificació del text presentat (BOPC 234) p. 79

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

Procediment per a la interposició d’un recurs d’-
inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 22/2013, del 23 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2014
Tram. 212-00008/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 79

Procediment per a la interposició d’un recurs d’-
inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 24/2013, del 26 
de desembre, del sector elèctric
Tram. 212-00009/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 79
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pèrdua de drets en matèria sanitària
Tram. 302-00115/10
Esmenes presentades p. 80

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els drets de les dones
Tram. 302-00116/10
Esmenes presentades p. 83
Rectificació del text presentat (BOPC 251) p. 86

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’impuls de les tecnologies de la informa-
ció i de la comunicació
Tram. 302-00117/10
Esmenes presentades p. 86

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a afrontar la violència per motius polítics
Tram. 302-00118/10
Esmenes presentades p. 88

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les conseqüències sanitàries de les retallades
Tram. 302-00119/10
Rectificació del text presentat (BOPC 251) p. 90
Esmenes presentades p. 91

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’avantprojecte de llei orgànica de protecció de la segu-
retat ciutadana
Tram. 302-00120/10
Esmenes presentades p. 96

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Fons de cooperació local
Tram. 302-00121/10
Esmenes presentades p. 100

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00019/10
Adopció p. 102

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00020/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 102

Declaració del Parlament de Catalunya per la qual 
referma el seu compromís històric d’afrontar l’epidèmia del 
virus de la immunodeficiència humana a Catalunya i de llui-
tar contra l’estigma relacionat amb aquest virus
Tram. 401-00011/10
Lectura en el Ple p. 102

Resolució de la presidència del Parlament per la 
qual es fa pública la renúncia d’Esteve Orriols i Sendra a la 
condició de membre del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya
Comunicació p. 104

Resolució de la presidència del Parlament per la 
qual es fa pública la renúncia de Santiago Ramentol i Mas-
sana a la condició de membre del Consell Assessor de Rà-
dio i Televisió Espanyola a Catalunya
Comunicació p. 104

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10
Substitució de diputats p. 104

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 173/X, so-
bre la presentació d’un pla de treball per a reactivar el co-
merç i d’un projecte de llei de comerç que preservi el model 
comercial català
Tram. 290-00138/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 105

Control del compliment de la Resolució 206/X, so-
bre el manteniment del tipus reduït de l’impost sobre el valor 
afegit al sector de l’horticultura ornamental i els productes 
naturals
Tram. 290-00170/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 105

Control del compliment de la Resolució 239/X, so-
bre el Protocol d’intencions entre el Ministeri de Defensa i 
l’Administració de la Generalitat per a impartir ensenyaments 
de formació professional de grau superior a l’Acadèmia Ge-
neral Bàsica de Sotsoficials de l’Exèrcit de Terra, a Talarn
Tram. 290-00202/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 106

Control del compliment de la Resolució 307/X, de 
reconeixement a les víctimes dels bombardejos feixistes so-
bre Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola, a llurs famili-
ars i a les entitats que els han donat suport en la presentació 
d’aquests fets davant els tribunals de Catalunya
Tram. 290-00263/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 106

Control del compliment de la Resolució 321/X, de 
suport al procés de pau entre el Govern de la República de 
Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de Colòm-
bia - Exèrcit del Poble i de defensa del règim democràtic i 
dels drets humans
Tram. 290-00277/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 107

Control del compliment de la Resolució 322/X, de 
rebuig de la repressió dels moviments feministes a Tunísia
Tram. 290-00278/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 107

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre el relleu en la presidència de la part catalana de la Co-
missió Bilateral Generalitat-Estat i sobre el seu programa 
de treball
Tram. 354-00233/10
Sol·licitud i tramitació p. 107

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre el Pla estratègic sobre els usos i la 
gestió dels temps a la vida quotidiana (2008-2018)
Tram. 354-00237/10
Sol·licitud i tramitació p. 108
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre els casos d’infants 
amb carències alimentàries
Tram. 354-00242/10
Sol·licitud i tramitació p. 108

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb la consellera de Benestar i Família, la consellera 
d’Ensenyament i el conseller de Salut sobre la malnutrició 
infantil
Tram. 354-00244/10
Sol·licitud i tramitació p. 108

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el material antiavalots 
i sobre els cursos de formació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00246/10
Sol·licitud i tramitació p. 108

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la sol·licitud d’Agbar d’execució de la resolució 
que anul·la la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona
Tram. 354-00247/10
Sol·licitud i tramitació p. 108

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Joan Subirats Hu-
met, de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00570/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Joan Vintró, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00580/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local de 
Ciutats i Governs Locals Units o del Congrés de Poders Lo-
cals i Regionals del Consell d’Europa amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00581/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Xavier Rubió, mem-
bre de la comissió d’experts per a la revisió de l’organització 
territorial de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00582/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00584/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Maite Vilalta, pro-
fessora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00587/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Tomàs Font i Llo-
vet, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00589/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Escoles de Música amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00590/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Gent per Valldoreix amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00594/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis Rurals amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00596/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de representants de la 
Comissió Municipal pel Canvi de Comarca de Torà amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00626/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Montserrat Turu i 
Rossell, en representació de la plataforma Gent per Valldo-
reix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00627/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Jaume Sanmartí 
i Argelich, en representació de la plataforma Gent per Va-
lldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00628/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Ramon Plandiura, 
advocat especialitzat en legislació educativa i professor as-
sociat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00641/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Miquel Martínez, 
catedràtic de teoria de l’educació de la Universitat de Bar-
celona i codirector de l’anuari «L’estat de l’educació a Ca-
talunya» del 2013, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00643/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Fernando Pindado 
Sánchez, expert en participació ciutadana, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00644/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Montserrat Turu 
Rosell, presidenta de l’Associació Gent per Valldoreix, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00649/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Josep Lluís Sala-
zar, secretari de Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00650/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Ismael Palacín, di-
rector de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00654/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
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Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00658/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Antoni Codina, di-
rector general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00659/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Antoni Vilà Mance-
bo, membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00661/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Carles Farràs, re-
presentant de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00663/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00691/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00692/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell 
Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques 
de Barcelona-Lleida, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Tram. 352-00852/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca, degà 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00853/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00854/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00855/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Tram. 352-00856/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 

modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 352-00857/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Llei-
da amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00858/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00859/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00860/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00861/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Juan Gómez Martí-
nez, notari i membre de l’Observatori de Dret Privat de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00862/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’Eduard Carrera, ex-
pert investigador en resolució de conflictes i mediació co-
munitària de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00863/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Manuel Cubero Ar-
gente, president de l’Associació de Veïns de Ciutat Meridi-
ana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00864/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’Enric García, direc-
tor del Pla d’actuació de Sant Cosme . Ajuntament del Prat 
de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00865/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Joan Egea Fernán-
dez, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00866/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00867/10
Sol·licitud p. 114
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00868/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00869/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00870/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets re-
als
Tram. 352-00871/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00872/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00873/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00874/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’Enric Vendrell San-
tiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de 
Barcelona-Lleida i del Consell de Col·legis d’Administradors 
de Finques de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 352-00875/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00876/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, 
degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils 
i de Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00877/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i 
Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i director 
de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei 
de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00878/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Enric Vendrell i San-
tiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de 
Barcelona i Lleida, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00879/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre i 
Aznar, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili 
i responsable de la Càtedra d’Habitatge, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00880/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, 
president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Co-
dificació, amb relació al Projecte de llei de modificació del lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00881/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Carmen Gete-Alon-
so, catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets re-
als
Tram. 352-00882/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Jordi Rodríguez i 
Valdés, expert, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00883/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Daniel Loscertales 
Fuertes, expert, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00884/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets re-
als
Tram. 352-00885/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00886/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 352-00887/10
Sol·licitud p. 117
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00888/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de modificació del lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00889/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00890/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Fin-
ques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00891/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets re-
als
Tram. 352-00892/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre 
Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d’Habi-
tatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00893/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Josep Santdiumen-
ge, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00894/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges 
davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè expliqui 
les consideracions que ha fet arribar al Govern amb relació 
al desenvolupament del principi d’educació inclusiva
Tram. 356-00469/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè presenti el treball sobre 
l’Agenda de Drets Humans per a aquesta legislatura
Tram. 356-00545/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del grup promotor de la iniciativa «Ara és l’hora» davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre els eixos de treball i les fases de la iniciativa per a la 
reforma horària
Tram. 356-00592/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Racionalització dels Horaris Espa-
nyols davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre les activitats de l’Associació, les con-

clusions dels congressos que ha organitzat i les propostes 
de racionalització del horaris
Tram. 356-00593/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Go-
vern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil 
a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
Tram. 356-00597/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre els cursos impartits amb 
relació a l’ús de materials antiavalots
Tram. 356-00598/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Go-
vern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil 
a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
Tram. 356-00599/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de David Karvala, 
d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui 
les propostes per a combatre l’augment del feixisme i el ra-
cisme a Europa
Tram. 356-00601/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas 
Espuny, director de la representació de la Comissió Europea 
a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació perquè presenti el Programa de treball de 
la Comissió Europea per al 2014
Tram. 356-00602/10
Sol·licitud p. 120

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

Sessió informativa de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària amb el conseller d’Interior sobre els aspec-
tes relatius a la seguretat viària de l’Enquesta de seguretat 
pública de Catalunya corresponent al 2013
Tram. 355-00094/10
Substanciació p. 120

Sessió informativa de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària amb el conseller d’Interior sobre el Pla es-
tratègic de seguretat viària 2014-2020
Tram. 355-00095/10
Substanciació p. 120

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Fa-
mília sobre la retallada en el Programa de suport a l’autono-
mia a la pròpia llar
Tram. 355-00103/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 121

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i 
Família sobre la no tramitació de modificacions de la pres-
tació econòmica vinculada a residència en el cas dels in-
gressos en centres residencials públics produïts a partir de 
l’1 d’agost
Tram. 355-00104/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 121

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i 
Família sobre el deute de la Generalitat amb les residències 
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concertades i col·laboradores de l’Institut Català d’Assistèn-
cia i Serveis Socials
Tram. 355-00105/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 121

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Fa-
mília sobre el manteniment de la suspensió de la prestació 
econòmica vinculada al servei de residència
Tram. 355-00106/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 121

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Fa-
mília sobre els motius i les conseqüències de la suspensió 
de la prestació econòmica vinculada a l’accés a les residèn-
cies de gent gran
Tram. 355-00107/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 121

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Fa-
mília sobre la decisió de deixar de subvencionar els ajuts a 
les residències privades per als nous dependents
Tram. 355-00108/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 121

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració amb la consellera de Benestar Soci-
al i Família sobre la suspensió dels programes individuals 
d’atenció de prestació econòmica vinculada al d’atenció re-
sidencial i l’ingrés associat a places de prestació econòmica 
vinculada
Tram. 355-00109/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 122

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans amb el conseller de Justícia sobre el Pla d’equipa-
ments judicials
Tram. 355-00110/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 122

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

Compareixença de Vicenç Altaió, escriptor i crític 
d’art, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00209/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 216) p. 122

Compareixença del president del Consell dels Col-
legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00297/10
Substanciació p. 122

Compareixença del president del Consell dels Col-
legis de Procuradors amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 353-00298/10
Substanciació p. 122

Compareixença del president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi-

cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic 
del ministeri fiscal
Tram. 353-00299/10
Substanciació p. 122

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00301/10
Substanciació p. 123

Compareixença d’una representació de la Plata-
forma Justícia per a Tothom amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut or-
gànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00303/10
Substanciació p. 123

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 353-00307/10
Substanciació p. 123

Compareixença d’una representació de Jutges per 
a la Democràcia amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i 
de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 353-00308/10
Substanciació p. 123

Compareixença d’una representació de l’Obser-
vatori Català de la Justícia amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut or-
gànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00313/10
Substanciació p. 123

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Professional de la Magistratura amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00314/10
Substanciació p. 123

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00315/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’Andreu Mas-Colell, conseller 
d’Economia i Coneixement, 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. 357-00197/10
Substanciació p. 124

Compareixença de Jordi Òliva i Ritort, director ge-
neral de Política Financera, Assegurances i Tresor, davant la 
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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. 357-00199/10
Substanciació p. 124

Compareixença de Carles Sala i Roca, secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00202/10
Substanciació p. 124

Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00205/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’Albert Carreras de Odriozola, se-
cretari general d’Economia i Coneixement, 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. 357-00206/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’Alfons Conesa i Badiella, director 
de l’Agència Catalana de Consum, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00207/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis davant la Comissió de la Infància 
per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de po-
bresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
Tram. 357-00450/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya davant la Comissió de la 
Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en 
risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutri-
ció infantil
Tram. 357-00451/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya davant la Comissió de 
la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en 
risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutri-
ció infantil
Tram. 357-00452/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la 
Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants 
pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de 
malnutrició infantil
Tram. 357-00453/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió de Políti-
ques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00529/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00530/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació d’Entitats Ca-
talanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a presentar el darrer Informe Insocat 
per a la millora de l’acció social
Tram. 357-00539/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença d’una representació de les Entitats 
Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a presentar el darrer Informe Inso-
cat per a la millora de l’acció social
Tram. 357-00540/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença de la directora general d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre els criteris i els me-
canismes de control per a seleccionar les institucions i les 
persones a càrrec de centres tutelars
Tram. 357-00541/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença d’una representació de la campa-
nya «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 per a informar 
sobre les línies de treball de l’entitat
Tram. 357-00542/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença de la directora general de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a explicar el manteniment 
de la suspensió de la prestació econòmica vinculada al ser-
vei de residència
Tram. 357-00543/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a presentar l’entitat i explicar la situ-
ació de la gent gran
Tram. 357-00544/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença de la directora de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar sobre el Pla per a la 
inclusió i la cohesió social a Catalunya 2010-2013
Tram. 357-00545/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença del director general per a la Immi-
gració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre l’elaboració del Pla de ciutadania i de 
les migracions 2013-2016
Tram. 357-00546/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de la Unió General de Tre-
balladors davant la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a exposar la situació de la gent gran
Tram. 357-00547/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Pensionistes de Comissions Obreres de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a 
exposar la situació de la gent gran
Tram. 357-00548/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127
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Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Gent Gran de Catalunya la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a exposar la situació 
de la gent gran
Tram. 357-00549/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença d’una representació d’una repre-
sentació de la Xarxa per la Sobirania Energètica davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica
Tram. 357-00550/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença d’una representació de Càritas Di-
ocesana de Barcelona davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a informar sobre els treballs amb rela-
ció a la pobresa energètica
Tram. 357-00551/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença d’una representació de la Creu Ro-
ja de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a informar sobre els treballs amb relació a la 
pobresa energètica
Tram. 357-00552/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença d’Antonio Moreno, membre del Col-
lectiu Papàs de l’Àlex, davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a explicar l’activitat de l’entitat
Tram. 357-00553/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació d’Apindep 
Ronçana davant la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a explicar la seva experiència com a cooperativa de 
consum innovadora, d’iniciativa social i sense ànim de lucre
Tram. 357-00554/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació del Cercle 
d’Economia davant la Comissió de Polítiques de Lluita con-
tra la Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00555/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació del Cercle Ca-
talà de Negocis davant la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00556/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació de la Unió Sin-
dical Obrera de Catalunya davant la Comissió de Polítiques 
de Lluita contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00557/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença de Pere Navarro i Olivella davant 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci 
aportacions
Tram. 357-00558/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença del síndic de greuges davant la Co-
missió del Síndic de Greuges sobre les consideracions que 
ha fet arribar al Govern amb relació al desenvolupament del 
principi d’educació inclusiva
Tram. 357-00559/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença de Josep Montané Capdevila da-
vant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi 
faci aportacions
Tram. 357-00560/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit davant la Co-
missió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci apor-
tacions
Tram. 357-00561/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Ajuda i Orientació als Afectats per Accidents de Trànsit 
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi 
faci aportacions
Tram. 357-00562/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Traumatisme Cranioencefàlic i Dany Cere-
bral davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària per-
què hi faci aportacions
Tram. 357-00563/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans amb el fiscal superior de Catalunya per a presentar 
la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2012
Tram. 359-00012/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 129

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 129

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 130

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

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

Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya 
corresponent al 2013
Tram. 334-00053/10
Presentació p. 133

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1017/2010, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats arti-
cles de la Llei 5/2009, del 28 d’abril, dels recursos contra la 
qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en 
matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre 
de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
Tram. 381-00002/08
Sentència del Tribunal Constitucional p. 133
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 

O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic
Tram. 200-00011/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 249)

En el BOPC 249, de 27 de gener de 2014.

A l’article 5.

On diu: 

Article 5. Modificació del capítol I de la Llei 
8/2008

S’afegeix una secció, la primera bis, al capítol I de la 
Llei 8/2008 [...]

Ha de dir: 

Article 5. ModificAció del cApítol iii de lA llei 
8/2008

S’afegeix una secció, la primera bis, al capítol III de la 
Llei 8/2008 [...]

A l’article 174.

On diu: 

Article 174. Modificació de la legislació en 
matèria d’aigües

1. Es modifica la lletra a de l’apartat 16 de l’article 2 
del text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 
4 de novembre, que resta redactada de la manera se-
güent: 

«a) Usos domèstics de l’aigua: els usos residencials [...] 
en habitatges.»

2. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 3 del text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb 
el text següent: 

«3.3 En concret [...].»

»A aquests efectes [...].

»Per al compliment [...].»

3. S’afegeix una lletra, la o, a l’article 4 [...].

4. Es modifica la lletra l de l’apartat 2 de l’article 8 [...].

5. S’afegeix una lletra, la p, a l’apartat 2 de l’article 8 
[...].

6. S’afegeix un apartat, el 6, a l’article 8 [...].

7. Es modifica l’apartat 6 de l’article 9 [...].

8. S’afegeix una lletra, la h, a l’article 19 [...].

9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 21 [...].

10. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 31 [...].

11. S’afegeix una lletra, la c, a l’apartat 3 de l’article 
34 [...].

12. Es modifica l’article 39 [...].

13. Es modifica l’article 55 [...].

14. Es deroga la lletra b de l’apartat 1 de l’article 56 
[...].

15. S’afegeixen dues lletres, la g i la h, a l’apartat 2 de 
l’article 57 [...].

16. S’afegeixen dues lletres, la i i la j, a l’apartat 3 de 
l’article 57 [...].

17. Es modifica l’article 81 [...].

18. Es modifica la disposició addicional quinzena [...].

19. S’afegeix una disposició transitòria, la vuitena, al 
text refós de la legislació en matèria d’aigües de Cata-
lunya, amb el text següent: 

«Disposició transitòria vuitena

»En el càlcul de les atribucions de recursos [...].»

20. Es deroguen l’article 40 i els apartats [...] del Re-
glament dels serveis públics de sanejament, aprovat 
pel Decret 130/2003, del 13 de maig.

Ha de dir: 

Article 174. ModificAció de lA legislAció en MAtèriA 
d’Aigües

1. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 3 del text re-
fós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novem-
bre, amb el text següent: 

«3.3 En concret [...].»

»A aquests efectes [...].

»Per al compliment [...].»

2. S’afegeix una lletra, la o, a l’article 4 [...].

3. Es modifica la lletra l de l’apartat 2 de l’article 8 [...].

4. S’afegeix una lletra, la p, a l’apartat 2 de l’article 8 
[...].

5. S’afegeix un apartat, el 6, a l’article 8 [...].

6. Es modifica l’apartat 6 de l’article 9 [...].

7. S’afegeix una lletra, la h, a l’article 19 [...].
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8. Es modifica l’apartat 2 de l’article 21 [...].

9. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 31 [...].

10. S’afegeix una lletra, la c, a l’apartat 3 de l’article 
34 [...].

11. Es modifica l’article 39 [...].

12. Es modifica l’article 55 [...].

13. Es deroga la lletra b de l’apartat 1 de l’article 56 
[...].

14. S’afegeixen dues lletres, la g i la h, a l’apartat 2 de 
l’article 57 [...].

15. S’afegeixen dues lletres, la i i la j, a l’apartat 3 de 
l’article 57 [...].

16. Es modifica l’article 81 [...].

17. Es modifica la disposició addicional quinzena [...].

18. S’afegeix una disposició transitòria, la novena, al 
text refós de la legislació en matèria d’aigües de Cata-
lunya, amb el text següent: 

«Disposició transitòria novena

»En el càlcul de les atribucions de recursos [...].»

19. Es deroguen l’article 40 i els apartats [...] del Re-
glament dels serveis públics de sanejament, aprovat 
pel Decret 130/2003, del 13 de maig.

A l’article 207.5.

On diu: 

5. S’afegeix una disposició addicional, la tretzena, al 
Decret llei 1/2009, amb el text següent: 

«Disposició addicional tretzena

»1. Les indústries poden disposar d’un espai adjacent 
[...].

»2. [...].

»3. [...].

»4. [...].»

Ha de dir: 

5. S’afegeix una disposició addicional, la tretzena, al 
Decret llei 1/2009, amb el text següent: 

«Disposició addicional tretzena

»S’apliquen als criteris de localització i ordenació de 
l’ús comercial les excepcions següents: 

»1. Les indústries poden disposar d’un espai adjacent 
[...].

»2. [...].

»3. [...].

»4. [...].»

A la disposició final onzena.

On diu: 

La taxa per la utilització o l’aprofitament del domini 
públic viari, introduïda per l’article 110 del text refós 
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 
de juny, és aplicable [...].

Ha de dir: 

La taxa per la utilització o l’aprofitament del domini 
públic viari, introduïda per l’article 108 d’aquesta llei 
en el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya com a capítol XXIV del títol 
XXV, és aplicable [...].

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 481/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’execució de les obres de con-
nexió del vial de la carretera d’Olzinelles a la 
sortida 11 de l’autopista AP-7 amb la roton-
da de la carretera C-61
Tram. 250-00654/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de 
connexió del vial de la carretera d’Olzinelles amb la 
rotonda de la sortida 11 de l’autopista AP-7 (tram. 250-
00654/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40340) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
40498).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
a l’Ajuntament de Sant Celoni (Vallès Oriental) que 
sol·liciti l’autorització corresponent al Servei Territori-
al de Carreteres de Barcelona per a poder executar, a 
càrrec del sector urbanístic corresponent, la connexió 
del vial de la carretera d’Olzinelles a la sortida 11 de 
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l’autopista AP-7 amb la rotonda existent a la carretera 
C-61.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

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

Resolució 482/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres d’adaptació de l’estació 
Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 250-00661/10 i 250-00686/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un as-
censor a l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 
del metro, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
(tram. 250-00661/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 40341) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 40506), i el text de la Proposta de resolu-
ció sobre l’inici de les obres d’adaptació dels accessos 
de l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del me-
tro (tram. 250-00686/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 40343) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 40507).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
les obres d’adaptació per a persones amb mobilitat re-
duïda de l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 
del metro, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), al 
llarg del primer trimestre del 2014, tenint en compte 
que aquestes obres d’adaptació de l’estació ja han estat 
adjudicades.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

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

Resolució 483/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un dossier tècnic 
sobre elements reductors de velocitat a les 
carreteres i vials
Tram. 250-00662/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una nor-
mativa per a homogeneïtzar els criteris tècnics per a 
la instal·lació de reductors de velocitat a les carrete-
res i vies urbanes i interurbanes (tram. 250-00662/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 40493).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, 
en el termini de sis mesos i per mitjà de la Comissió 
Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, en què parti-
cipen, entre d’altres, representants de l’Administració 
local, un dossier tècnic sobre elements reductors de 
velocitat que pugui servir de marc de referència per 
a ésser implantat tant a les carreteres de titularitat de 
la Generalitat i de les diputacions com als vials de les 
administracions locals. Eventualment, en funció del 
desplegament d’aquestes mesures tècniques, transcor-
regut un any, en una segona fase aquestes podrien te-
nir caràcter normatiu.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 484/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’execució del projecte de desdo-
blament del tram entre Montcada i Reixac i 
Vic de la línia 3 de rodalia
Tram. 250-00762/10 i 250-00683/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’execució del projecte de 
desdoblament del tram entre Montcada i Reixac i Vic 
de la línia 3 de rodalia (tram. 250-00762/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 46278) i el text de la Proposta de resolució 
sobre l’elaboració d’un pla de millores de la línia ferro-
viària R-3 (tram. 250-00683/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 39495) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 40492).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Exigir definitivament al Ministeri de Foment l’exe-
cució del projecte de desdoblament del tram entre 
Montcada i Reixac i Vic de la línia 3 de rodalia, i tam-
bé la millora de la resta de la línia fins a les capitals del 
Ripollès i la Cerdanya.

b) Demanar en una primera fase un pla de selecció i 
programació de les actuacions que s’han de dur a ter-
me de manera prioritària, amb l’objectiu que a curt 
termini es puguin introduir millores en els serveis.

c) Exigir la consignació pressupostària necessària en 
els pressupostos generals de l’Estat per al 2014 per a 
poder iniciar les obres al més aviat possible.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

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

Resolució 485/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’execució del projecte de protecció de 
la infraestructura ferroviària de la línia 1 de 
rodalia al Maresme
Tram. 250-00687/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’execució del projecte de 
protecció de la infraestructura ferroviària de la línia 1  
de rodalia a Cabrera de Mar (tram. 250-00687/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 39496) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 40515).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar al Ministeri de Foment que programi, tra-
miti i executi, al llarg del 2014, la inversió del projecte 
de defensa i protecció de la infraestructura ferrovià-
ria de la línia 1 de rodalia al pas per Cabrera de Mar 
(Maresme), i també a Vilassar de Mar i Mataró, on es 
produeixen afectacions en casos de temporal de mar.

b) Informar la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
del Parlament, per mitjà del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, sobre les gestions fetes davant el Minis-
teri de Foment amb relació a aquest projecte, i també 
sobre les respostes del Ministeri.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 486/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’acord del canvi de titularitat 
d’un tram de la carretera N-II a favor de la 
Generalitat signat amb el Govern de l’Estat
Tram. 250-00688/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’acord del canvi de ti-
tularitat d’un tram de la carretera N-II a favor de la 
Generalitat signat amb el Govern de l’Estat (tram. 
250-00688/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 40491).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reunir-se amb els ajuntaments de Mataró i Arenys 
de Mar per a explicar-los els motius del canvi de desti-
nació de 97,4 milions d’euros del conveni signat entre 
l’Estat i la Generalitat per al canvi de titularitat de la 
carretera N-II per a millorar la mobilitat del Maresme.

b) Exigir a l’Administració de l’Estat el compliment, 
al llarg del 2014, del conveni signat, i destinar els 97,4 
milions d’euros ja transferits a projectes de mobilitat 
que s’acordin en un futur amb el Maresme.

c) Convocar la Comissió de Mobilitat del Maresme per 
a informar de l’estat del conveni i estudiar les noves 
possibilitats d’actuació d’acord amb el que estableix el 
conveni i les disponibilitats pressupostàries reals. 

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

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

Resolució 487/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’estació de tren de Camallera i 
l’establiment d’un servei de rodalia ferrovi-
ària a Girona
Tram. 250-00696/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Ca-
mallera (tram. 250-00696/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
40527).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Afegir una aturada, com a mínim, dels trens de mit-
jana distància que fan la línia entre Barcelona, Girona, 
Figueres i Portbou a l’estació de Camallera (Alt Em-
pordà).

b) Continuar els treballs començats tant per a la mi-
llora dels serveis ferroviaris de la línia entre Barcelo-
na, Girona, Figueres i Portbou com per a l’establiment 
d’un servei de rodalia a Girona que millori no només 
la qualitat del servei ofert a l’estació de Camallera, 
sinó també el de la resta d’estacions, amb una oferta 
adequada a la demanda real existent, que sigui soste-
nible des del punt de vista econòmic i que tingui en 
compte les disponibilitats pressupostàries.

c) Requerir a Adif la reobertura de l’estació de Cama-
llera i demanar-li que hi ofereixi un nivell de servei 
que garanteixi l’atenció adequada als usuaris.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 488/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’accessibilitat i la seguretat de l’esta-
ció ferroviària de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00724/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’accessibilitat i la segu-
retat de l’estació ferroviària de Sant Feliu de Llobre-
gat (tram. 250-00724/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 40344) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 40534).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Exigir a Adif la supressió de les barreres arquitectò-
niques existents a l’estació de tren de Sant Feliu de Llo-
bregat (Baix Llobregat) per a garantir els drets d’accés 
i circulació i la seguretat de les persones amb mobili-
tat reduïda, en la mesura que com a titular de l’estació 
també és l’autoritat responsable en aquestes matèries.

b) Exigir a Adif, com a entitat responsable de les in-
fraestructures ferroviàries i titular de l’estació de Sant 
Feliu de Llobregat, que apliqui totes les normes sobre 
accessibilitat, circulació i seguretat relacionades amb 
les persones amb mobilitat reduïda i solucioni el fet que 
actualment aquestes persones no tinguin cap altra op-
ció per a accedir a les andanes que creuar per sobre ma-
teix les vies del tren, amb el consegüent risc per a llur 
seguretat, i instar l’empresa a instal·lar a l’actual pas de 
vianants soterrat, dotat exclusivament d’escales, dos 
ascensors que connectin les dues andanes de l’estació 
mentre no es faci el soterrament complet de les vies.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Demanar al Govern de l’Estat que inclogui el pro-
jecte de soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de 
Llobregat en el proper exercici pressupostari.

b) Tancar la negociació del conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, imprescindible per a concretar 
els compromisos de la part catalana en les obres de so-
terrament de la línia ferroviària en aquest municipi.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

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

Resolució 489/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la signatura d’un conveni entre 
l’Agència Catalana de l’Aigua i alguns muni-
cipis d’Osona per a l’execució d’infraestruc-
tures hidràuliques
Tram. 250-00732/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni 
entre l’Agència Catalana de l’Aigua i alguns municipis 
d’Osona per a l’execució d’infraestructures hidràuli-
ques (tram. 250-00732/10), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir, 
quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin, 
un conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els ajuntaments afectats per a la promoció i 
l’execució d’obres hidràuliques a la comarca d’Osona.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

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

Resolució 490/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’execució immediata de les obres de 
la variant de Vallirana de la carretera N-340
Tram. 250-00736/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’execució immediata 
de les obres de la variant de Vallirana de la carrete-
ra N-340 (tram. 250-00736/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
42848).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat el reinici immediat de les obres de 
la variant de Vallirana de la carretera N-340, de mane-
ra que entri en servei el 2015.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

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

Resolució 491/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la restauració i l’adequació de 
l’edifici de l’estació de tren de Santa Maria 
de Palautordera
Tram. 250-00738/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la restauració i l’ade-
quació de l’edifici de l’estació de tren de Santa Maria 
de Palautordera (tram. 250-00738/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me davant el Ministeri de Foment i Adif totes les acci-
ons necessàries perquè, sense cap més demora, es faci 
la restauració i l’adequació de l’edifici de l’estació de 
tren de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

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

Resolució 492/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de construcció d’un 
magatzem subterrani de gas a Balsareny
Tram. 250-00766/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el projecte de construir 
un magatzem de gas al subsòl salí a Balsareny (tram. 
250-00766/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 47431) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 47843).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, amb rela-
ció al projecte de construcció d’un magatzem subter-
rani de gas a Balsareny (Bages), a: 

a) Difondre i explicar, amb la màxima transparència, 
tota la informació sobre el projecte.

b) No autoritzar el projecte si aquest no fa servir ai-
gua residual o reutilitzada per a la construcció de les 
cavitats.

c) No autoritzar el projecte si aquest no preveu un sis-
tema segur d’evacuació de les salmorres que es gene-
rin durant la construcció de les cavitats.

d) Exigir un estudi sísmic i geològic que asseguri que 
no hi haurà cap risc de moviments a la zona i, con-
cretament, encarregar a l’Institut Cartogràfic i Geolò-
gic de Catalunya l’anàlisi sobre la idoneïtat d’emplaçar 
aquest magatzem subterrani de gas a Balsareny.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 493/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la inclusió del peatge de les Fonts, de 
la carretera C-16, en el Pla d’homogeneïtza-
ció de peatges
Tram. 250-00772/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 15, 29.01.2014, DSPC-C 310

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la inclusió del peatge 
de Les Fonts, de la carretera C-16, en el Pla d’homo-
geneïtzació de peatges (tram. 250-00772/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 47838).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure, 
en el termini d’un mes, el peatge de les Fonts (Vallès 
Occidental), de la carretera C-16, en el Pla d’homoge-
neïtzació de peatges, i restablir-ne la gratuïtat per a tot 
el sistema urbà de Terrassa.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

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

Resolució 499/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació del projecte pre-
vist per al centre Arts Santa Mònica
Tram. 250-00383/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 10, 30.01.2014, DSPC-C 316

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 30 de gener de 2014, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la presentació del projecte previst 
per al centre Arts Santa Mònica (tram. 250-00383/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 16623).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
a la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament, en 
el termini d’un mes, el projecte que té previst per al 
centre Arts Santa Mònica, i, especialment, el pressu-
post, la plantilla, el model de gestió i el procediment 
de selecció del director o directora, si escau.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 500/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la promoció de la unitat i les de-
nominacions pròpies de la llengua catalana
Tram. 250-00431/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 10, 30.01.2014, DSPC-C 316

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 30 de gener de 2014, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la promoció de la unitat de la lle-
gua catalana (tram. 250-00431/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26002).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocu-
pació per la decisió del Govern d’Aragó i de les Corts 
d’Aragó d’evitar d’anomenar el català i l’aragonès amb 
llurs denominacions pròpies com a llengües del seu 
territori.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Traslladar a la Conferència Sectorial de Cultura de 
l’Estat l’aprovació d’una declaració sobre la unitat de 
la llengua catalana en totes les seves expressions i de-
nominacions, que inclogui el foment i l’ús de la llen-
gua en tots els territoris on és present.

b) Aprofundir en les vies de diàleg i col·laboració amb 
el Govern d’Aragó per definir acords en matèria de po-
lítica lingüística relatius a l’ús i al foment del català, i 
traslladar-li la preocupació expressada pel Parlament 
de Catalunya en aquesta resolució.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó
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Resolució 501/X del Parlament de Catalu-
nya, de rebuig de les denominacions imprò-
pies de la llengua catalana i sobre la promo-
ció de l’ús i el prestigi del català a l’Aragó
Tram. 250-00441/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 10, 30.01.2014, DSPC-C 316

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tingu-
da el 30 de gener de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució de rebuig de la Llei d’ús, protecció 
i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques 
pròpies d’Aragó (tram. 250-00441/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26027) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 26041).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a 
totes les denominacions impròpies de la llengua cata-
lana que atempten contra la unitat de la llengua i que 
no responen als criteris científics, filològics i acadè-
mics, establerts internacionalment, ni als noms histò-
rics, tradicionals o locals, reconeguts i establerts pels 
mateixos estaments com a expressions o modalitats 
territorials d’una mateixa llengua, la catalana.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar al Govern d’Aragó que consideri el català 
patrimoni aragonès i patrimoni comú amb els altres 
territoris del domini lingüístic català, format per Ca-
talunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Franja de 
Ponent, la Catalunya del Nord, Andorra, l’Alguer i la 
comarca del Carxe.

b) Demanar al Govern d’Aragó que treballi per dotar 
els ciutadans de les polítiques necessàries de formació 
i prestigi, sense excepcions, de totes les llengües que 
es parlen al territori aragonès.

c) Demanar al Govern d’Aragó de treballar conjunta-
ment amb l’Institut d’Estudis Catalans, com a autoritat 
filològica de la llengua catalana, en l’elaboració de les 
regulacions i les normatives necessàries per a impul-
sar la llengua catalana a l’Aragó.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 502/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la destinació d’una part de l’im-
post sobre estades turístiques a projectes 
turístics i de patrimoni cultural
Tram. 250-00622/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 10, 30.01.2014, DSPC-C 316

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 30 de gener de 2014, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la destinació d’una part del fons 
per la taxa turística a projectes turístics i de patrimo-
ni cultural (tram. 250-00622/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
33316).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
un percentatge en els criteris de la destinació de l’im-
post sobre estades turístiques per a projectes o actua-
cions de protecció, preservació, recuperació i millora-
ment dels recursos turístics, la inversió en projectes de 
patrimoni cultural (natural, arqueològic, arquitectò-
nic, industrial, gastronòmic, de cultura popular o tra-
dicional), tot incorporant en la promoció turística els 
museus locals i els centres d’interpretació de la cultu-
ra popular i tradicional i preveient inversions que mi-
llorin i optimitzin el producte o l’experiència turística 
vinculada al patrimoni cultural.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó
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Resolució 503/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat de les línies de tre-
ball del Centre d’Art Tarragona i el pagament 
del deute a aquest equipament cultural
Tram. 250-00663/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 10, 30.01.2014, DSPC-C 316

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 30 de gener de 2014, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la continuïtat de les línies de tre-
ball del Centre d’Art Tarragona i el pagament del deu-
te a aquest equipament cultural (tram. 250-00663/10), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 40495).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar donant suport, d’acord amb les disponibi-
litats pressupostàries, a la tasca duta a terme pels cen-
tres d’arts visuals integrants de la Xarxa Pública de 
Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya.

b) Fer totes les gestions necessàries i possibles per-
què es pugui fer efectiu el pagament de les aportaci-
ons pendents de liquidar al Centre d’Art de Tarragona 
i concretar les aportacions corresponents a l’any 2013.

c) Vetllar per l’aplicació de les bones pràctiques cul-
turals a l’hora de cobrir la nova plaça de direcció del 
Centre d’Art de Tarragona mitjançant un concurs pú-
blic.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 504/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la revisió de la normativa de les 
inversions procedents de l’1% cultural en 
projectes de patrimoni cultural
Tram. 250-00679/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 10, 30.01.2014, DSPC-C 316

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tingu-
da el 30 de gener de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la revisió de la normativa de 
les inversions procedents de l’1% cultural en projectes 
de patrimoni cultural (tram. 250-00679/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 40496) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 40551).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar la normativa de regulació de les inversions 
procedents de l’1% cultural en projectes de patrimoni 
cultural per tal de garantir més transparència i objec-
tivitat i una distribució millor dels recursos, a través 
d’un procediment de concurrència pública mitjançant 
unes bases, amb la convocatòria corresponent, en què 
s’estableixin els terminis, les condicions d’accés, els 
requisits, els beneficiaris, la tipologia de projectes i els 
criteris d’avaluació.

b) Definir un percentatge destinat a la creació contem-
porània d’entre els recursos a què fa referència la dita 
convocatòria.

c) Assegurar que es garanteix la disponibilitat de l’1% 
de les inversions de tots els departaments del Govern 
afectades per la normativa que regula actualment l’1% 
cultural i assegurar que es destinen a les finalitats cul-
turals que aquesta normativa determina, d’acord amb 
el Departament de Cultura i sota el seu lideratge.

d) Incorporar aquesta nova modalitat de convocatòria 
a l’oferta anual de convocatòries de subvencions, be-
ques i ajuts que gestiona l’Oficina de Suport de la Ini-
ciativa Cultural, del Departament de Cultura.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó
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Resolució 505/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la defensa del català com a llen-
gua vehicular de l’ensenyament a les Illes 
Balears
Tram. 250-00735/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 10, 30.01.2014, DSPC-C 316

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tingu-
da el 30 de gener de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la defensa del català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears 
(tram. 250-00735/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 42847) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 43273).

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

Resolució

1) El Parlament de Catalunya dóna suport a totes les 
mobilitzacions, pacífiques i unitàries, que defensen el 
català com a llengua vehicular a les Illes Balears.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir el compromís de garantia d’unitat de la 
llengua catalana en tot el territori del domini lin-
güístic.

b) Transmetre al Govern de les Illes Balears el reco-
neixement de l’aportació del model d’immersió lin-
güística a les escoles balears i de l’èxit d’aquest model 
pel que fa a resultats acadèmics.

c) Exigir al Govern de l’Estat i al Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esports que garanteixin el dret de 
gaudir d’un model d’immersió lingüística en llengua 
catalana en tots els territoris de domini lingüístic del 
català.

d) Manifestar la necessitat que el Govern de les Illes 
Balears compleixi els articles de l’Estatut d’autono-
mia de les Illes Balears que es refereixen a la llen-
gua catalana com a llengua vehicular de l’ensenya-
ment en aquesta comunitat i, per tant, retiri el Decret 
15/2013, del 19 d’abril, pel qual es regula el trac-
tament integrat de les llengües als centres docents 
no universitaris de les Illes Balears, i el Decret llei 
5/2013, del 6 de setembre, pel qual s’adopten deter-
minades mesures urgents en relació amb la implan-
tació, per al curs 2013-2014, del sistema de tracta-
ment integrat de les llengües als centres docents no 

universitaris de les Illes Balears, que no estan ava-
lats per la comunitat educativa balear.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 506/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’impuls d’un homenatge a José 
Pérez Ocaña
Tram. 250-00737/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 10, 30.01.2014, DSPC-C 316

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tingu-
da el 30 de gener de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’impuls d’un homenatge a Jo-
sé Pérez Ocaña (tram. 250-00737/10), presentada pel 
Grup Mixt, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 42852) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 43274).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar, d’acord amb les disponibilitats pressu-
postàries, la realització d’un homenatge en memòria 
de José Pérez Ocaña, «Ocaña», amb motiu del tren-
tè aniversari de la seva mort i en reconeixement de la 
seva trajectòria artística i social, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona i amb la coparticipació dels 
impulsors de la iniciativa, el moviment veïnal barcelo-
ní i el teixit social.

b) Expressar el suport a la creació del Museu Ocaña a 
Cantillana (Sevilla), municipi on va néixer José Pérez 
Ocaña, si la Junta d’Andalusia decideix portar a terme 
aquest projecte.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó
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Resolució 512/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la desestimació de la tramitació 
del Pla especial urbanístic de determinació 
d’activitat de dipòsit controlat de residus de 
classe II al Pinell de Brai
Tram. 250-00767/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 16, 05.02.2014, DSPC-C 321

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de febrer de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la desestimació de la 
tramitació del Pla especial urbanístic de determinació 
d’activitat de dipòsit controlat de residus de classe II 
al Pinell de Brai (tram. 250-00767/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desesti-
mar la tramitació del Pla especial urbanístic de deter-
minació d’activitat de dipòsit controlat de residus de 
classe II al Pinell de Brai (Terra Alta) com a pla es-
pecial urbanístic autònom segons l’article 68 del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legis-
latiu 1/2010, del 3 d’agost, ni a considerar-lo d’interès 
supramunicipal.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

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

Resolució 513/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’arranjament de la carretera del 
Poblenou del Delta a Sant Carles de la Ràpi-
ta i l’execució de les actuacions pendents de 
l’anell viari del delta de l’Ebre
Tram. 250-00773/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 16, 05.02.2014, DSPC-C 321

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de febrer de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’arranjament de la carre-
tera del Poblenou del Delta a Sant Carles de la Ràpita 
i l’execució de les actuacions pendents de l’anell vi-

ari del delta de l’Ebre (tram. 250-00773/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 47850).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incloure una partida en els pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2014 per a acabar la redacció del projec-
te constructiu del condicionament de la nova carretera 
entre Sant Carles de la Ràpita i el Poblenou del Delta 
(Montsià).

b) Concretar durant el primer semestre del 2014 un ca-
lendari d’inici i finalització de cadascuna de les actu-
acions pendents d’executar a l’anell viari del delta de 
l’Ebre.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

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

Resolució 514/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el passeig marítim de Mataró
Tram. 250-00778/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 16, 05.02.2014, DSPC-C 321

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de febrer de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el passeig marítim de 
Mataró (tram. 250-00778/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
47841).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar 
la col·laboració tècnica necessària i agilitar al màxim 
la tramitació dels procediments pertinents perquè, 
d’acord amb la legislació vigent, l’Ajuntament de Ma-
taró pugui habilitar el passeig marítim per a l’ús de 
vianants i ciclistes i salvar, mitjançant un pont, una 
passera o qualsevol altre mitjà, el pas de la placeta so-
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terrada, per a donar continuïtat a la zona reservada als 
vianants i els esportistes.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

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

Resolució 515/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la prohibició de circulació de ca-
mions per la carretera N-340 i l’aplicació de 
descomptes a l’autopista AP-7 entre l’Hospi-
talet de l’Infant i Ulldecona
Tram. 250-00781/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 16, 05.02.2014, DSPC-C 321

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de febrer de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la prohibició de circulació 
de camions per la carretera N-340 i l’aplicació de des-
comptes a l’autopista AP-7 entre l’Hospitalet de l’In-
fant i Ulldecona (tram. 250-00781/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 47839).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant l’Administració de l’Estat 
perquè, com a Administració titular i concedent de la 
carretera N-340 i de l’autopista AP-7, pugui estudiar 
i, si escau, implementar la prohibició de circulació de 
camions de quatre o més eixos a la carretera N-340 
entre l’Hospitalet de l’Infant i Ulldecona, i aplicar-los 
descomptes a l’autopista AP-7 per a moviments in-
terns.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

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

Resolució 516/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la finalització de les obres del 
nou edifici del barri de Merinals de Sabadell 
que ha d’allotjar els veïns dels pisos afectats 
per aluminosi
Tram. 250-00787/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 16, 05.02.2014, DSPC-C 321

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de febrer de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la finalització de les obres 
del nou edifici del barri de Merinals de Sabadell que 
ha d’allotjar els veïns dels pisos afectats per alumino-
si (tram. 250-00787/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 47840).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir el compliment dels compromisos adqui-
rits amb l’Ajuntament de Sabadell (Vallès Occidental) 
i amb els veïns del barri de Merinals afectats per alu-
minosi a llurs habitatges i que encara estan pendents 
d’ésser reallotjats en els nous habitatges projectats.

b) Acabar de manera immediata les obres del nou edi-
fici que ha de servir per a reallotjar les quaranta-sis fa-
mílies del barri de Merinals.

c) Garantir l’habitabilitat dels habitatges ocupats i 
pendents de substitució i dur-hi a terme una inspec-
ció general per a avaluar la situació actual de risc, tant 
pel que fa a la seguretat dels edificis i els elements de 
risc que els puguin afectar com a la convivència i la 
seguretat de les persones tant dins dels edificis com 
als entorns.

d) Exercir la seva responsabilitat de fer-se càrrec del 
manteniment urgent dels espais públics del barri de 
Merinals mentre no es materialitzi la cessió dels dits 
espais a l’Ajuntament.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 517/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de condicionament de 
la carretera C-51 al pas per Vilardida
Tram. 250-00788/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 16, 05.02.2014, DSPC-C 321

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de febrer de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les obres de condici-
onament de la carretera C-51 (tram. 250-00788/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 49493).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarre-
gar la redacció del projecte constructiu del condicio-
nament de la carretera C-51 entre els punts quilomè-
trics 24,3 i el 26,8, al pas per Vilardida (Alt Camp), 
durant el 2014.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

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

Resolució 518/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la connexió de la carretera B-124 amb 
la C-58 i la ronda Oest de Sabadell per a mi-
llorar els accessos de Castellar del Vallès
Tram. 250-00791/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 16, 05.02.2014, DSPC-C 321

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de febrer de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la connexió de la carretera 
B-124 amb la C-58 per a millorar l’accés a Castellar 
del Vallès (tram. 250-00791/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 49322) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 49478).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a connectar 
la carretera B-124 amb la C-58 per a millorar l’accés a 
Castellar del Vallès (Vallès Occidental) i facilitar així 
la comunicació del municipi amb els entorns per mitjà 
de la ronda Oest de Sabadell.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

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

Resolució 519/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aplicació de millores de segure-
tat per als vianants a les zones industrials i 
de serveis properes a la carretera C-245 al 
pas per Gavà
Tram. 250-00815/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 16, 05.02.2014, DSPC-C 321

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de febrer de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la limitació de velocitat 
en un tram de la carretera C-245 a Gavà (tram. 250-
00815/10), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 50924) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 50971).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar 
les millores de seguretat necessàries a la carretera 
C-245 al pas per Gavà (Baix Llobregat) per a garantir 
la mobilitat segura dels vianants a les zones industrials 
i de serveis properes a la via.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 520/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el calendari d’execució de les 
obres pendents d’urbanització de l’àmbit del 
parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-00822/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 16, 05.02.2014, DSPC-C 321

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de febrer de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les obres de reposició 
del Parc de Can Zam, de Santa Coloma de Grame-
net (tram. 250-00822/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 50961).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir, 
en coordinació amb l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet (Barcelonès), un calendari d’execució i 
priorització per fases de les obres pendents d’urbanit-
zació de l’àmbit del parc de Can Zam, tenint en comp-
te de fer la licitació de les obres i iniciar-les al llarg 
del 2014.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

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

1.15. MOCIONS

Moció 75/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques d’impuls de les tecnologi-
es de la informació i de la comunicació
Tram. 302-00117/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 26, 13.02.2014, DSPC-P 48

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques d’impuls de les tecnolo-
gies de la informació i de la comunicació (tram. 302-

00117/10), presentada pel diputat Santi Rodríguez i 
Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans (reg. 54930), pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 54973) i pel Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 55022).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Avaluar i adoptar la forma jurídica més adequada 
per a dur a terme les funcions assignades al Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), i 
garantir l’escrutini públic i el control parlamentari de 
l’activitat d’aquest organisme.

b) Elaborar i trametre al Parlament una memòria anu-
al, per mitjà del departament que tingui adscrites les 
funcions de seguretat electrònica.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

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

Moció 76/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les mesures per a afrontar la violència 
per motius polítics
Tram. 302-00118/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 26, 13.02.2014, DSPC-P 48

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a afrontar la violència 
per motius polítics (tram. 302-00118/10), presentada 
per la diputada Carina Mejías Sánchez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 54845), pel Grup Mixt (reg. 54891), pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 54936) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 55051).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya es referma en la defensa 
de la democràcia fonamentada en els valors de convi-
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vència, llibertat, igualtat i pluralisme polític, i es com-
promet a actuar contra els qui amb la violència política 
tracten de limitar-los.

2. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol 
acció de violència política, perquè aquestes accions 
atempten greument contra la democràcia i la llibertat 
i pretenen limitar el dret dels ciutadans, de les orga-
nitzacions i dels partits polítics –i de llurs militants– a 
expressar les pròpies opinions i idees i a organitzar-se 
lliurement per a defensar les posicions polítiques res-
pectives o manifestar-les públicament.

3. El Parlament de Catalunya constata que la societat 
catalana és majoritàriament cívica, democràtica i pa-
cífica, i condemna qualsevol acció de violència.

4. El Parlament de Catalunya es referma en la defensa 
de la llibertat d’expressió i insta el Govern a garan-
tir-la evitant activitats o actituds que fomentin l’odi, 
per a immunitzar la democràcia d’episodis de violèn-
cia i garantir els drets de totes les persones i forma-
cions polítiques legalment constituïdes d’expressar-se 
lliurement.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

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

Moció 77/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la seguretat ciutadana
Tram. 302-00120/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 26, 13.02.2014, DSPC-P 48

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’avantprojecte de llei orgànica de pro-
tecció de la seguretat ciutadana (tram. 302-00120/10), 
presentada per la diputada Gemma Calvet i Barot, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 54935), pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 55015), pel Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 55023) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 55050).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata la plena vigèn-
cia dels drets fonamentals de llibertat d’expressió, re-

unió i manifestació, el dret de comunicar i rebre lliu-
rement informació, el dret a la tutela judicial efectiva, 
el dret a les garanties processals, els drets de llibertat 
sindical i de vaga, el dret a la intimitat i el dret a la plu-
ralitat política i ideològica, amb prohibició expressa de 
tota actuació administrativa discrecional, arbitrària o 
discriminatòria, i rebutja els intents de qualsevol go-
vern de restringir injustificadament l’abast d’aquests 
drets i llibertats fonamentals per mitjà d’iniciatives 
legislatives. Així mateix, el Parlament afirma que les 
normes administratives sancionadores que tenen com 
a finalitat la protecció de la seguretat ciutadana no 
s’han d’emprar per a restringir d’una manera arbitrària 
i injustificada l’exercici de drets fonamentals vinculats 
a la participació política dels ciutadans.

2. El Parlament de Catalunya s’oposa a la continua-
ció de la tramitació de l’avantprojecte de llei orgàni-
ca de protecció de la seguretat ciutadana, que té com 
a finalitat restringir d’una manera arbitrària el dret a 
la manifestació pacífica de les reivindicacions dels 
ciutadans, posa en risc l’exercici dels drets i llibertats 
fonamentals, vulnera els principis de proporcionalitat 
i seguretat jurídica i envaeix clarament de competèn-
cies pròpies del Govern de la Generalitat i dels ens 
locals.

3. El Parlament de Catalunya declara que, en compli-
ment de la legalitat vigent, les funcions de vetllar per 
la seguretat pública a Catalunya són competència del 
Cos de Mossos d’Esquadra en coordinació amb les po-
licies locals, i s’oposa al fet que els professionals de la 
seguretat privada assumeixin funcions pròpies en se-
guretat ciutadana. Així mateix, el Parlament rebutja 
que els funcionaris públics dels cossos policials siguin 
instrumentalitzats com a elements de repressió de la 
protesta social.

4. El Parlament de Catalunya declara que el consum 
de drogues s’ha d’abordar basant-se en enfocaments 
sanitaris orientats als consumidors, especialment pel 
que fa als adolescents i als joves, en el marc de les po-
lítiques de reducció de danys i de gestió de riscos apli-
cades a Catalunya. En aquest sentit, el Parlament dóna 
suport als programes substitutius de sancions adminis-
tratives per consum que s’apliquen en molts de munici-
pis i s’oposa a suprimir-los o qüestionar-los.

5. El Parlament de Catalunya demana a la Comissió de 
Salut que, amb el consens que ha tingut fins ara de tots 
els grups parlamentaris, continuï els treballs i arribi 
als acords necessaris en el termini de quatre mesos per 
tal que el Govern reguli les associacions cannàbiques 
des de la perspectiva de la salut pública en el marc de 
les polítiques de reducció de danys.

6. El Parlament condemna els tràgics fets que van te-
nir lloc el 6 de febrer a la frontera entre Ceuta i el Mar-
roc, que van comportar la mort d’un mínim de deu 
persones i són una clara vulneració dels drets humans, 
motiu pel qual considera que aquests fets haurien de 
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comportar la dimissió immediata del ministre de l’In-
terior, Jorge Fernández Díaz.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

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

Moció 78/X del Parlament de Catalunya, so-
bre els drets de les dones
Tram. 302-00116/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 26, 13.02.2014, DSPC-P 48

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els drets de les dones (tram. 302-
00116/10), presentada per la diputada Montserrat Cap-
devila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 54928), pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 55028), pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 55046) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 55049).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar al Govern de l’Estat la retirada immediata 
de l’avantprojecte de llei orgànica de reforma de la Llei 
2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i 
de la interrupció voluntària de l’embaràs, per a garantir 
el dret de les dones a adoptar lliurement les decisions 
que afecten llur vida sexual i reproductiva, i reconèi-
xer-ne la capacitat de decidir plenament sobre llur em-
baràs. El Govern de la Generalitat ha de treballar en 
totes les instàncies, tant a escala europea com estatal, 
per a evitar la tramitació d’aquest avantprojecte de llei.

b) Col·laborar amb el grup de treball del Parlament so-
bre la interrupció voluntària de l’embaràs per a estudi-
ar l’establiment a Catalunya d’un marc normatiu propi 
sobre aquesta matèria.

c) Desenvolupar polítiques transversals d’igualtat i tre-
ballar conjuntament amb el Departament d’Empresa i 
Ocupació per a desenvolupar polítiques d’ocupació es-
pecífiques per a dones, tenint en compte els col·lectius 
de dones que tenen dificultats especials d’inserció so-
ciolaboral.

d) Adoptar mesures que afavoreixin l’increment de les 
ràtios d’empreses que apliquen plans d’igualtat, entre 
les quals s’han d’incloure, com a mínim, mesures amb 
les finalitats següents: 

1r. Trencar els estereotips de la divisió sexual a la feina.

2n. Posar en valor el talent femení en l’àmbit de l’em-
presa, l’emprenedoria i la carrera professional.

3r. Garantir la igualtat salarial en les feines que fan 
tant homes com dones.

4t. Garantir la conciliació de la vida laboral i la famili-
ar, reforçant la coresponsabilitat en les tasques de sos-
teniment de la vida, dins i fora de la llar.

e) Reiterar la demanda al Govern de l’Estat que retiri 
la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local, que comporta 
un retrocés en els avenços en matèria d’igualtat entre 
dones i homes, i fer totes les accions necessàries per a 
mantenir les polítiques d’igualtat com a competència 
municipal directa.

f) Garantir les aportacions econòmiques necessàries 
als ajuntaments en els contractes programa per a polí-
tiques de dones, que garanteixin que els serveis d’in-
formació i atenció a les dones puguin donar resposta a 
totes les demandes i a les usuàries.

g) Reforçar les inspeccions de treball a les empreses 
per a detectar situacions de discriminació laboral de 
les dones i incompliments de la Llei d’igualtat, amb 
personal format en equitat de gènere i amb sancions 
clares.

h) Incorporar clàusules d’igualtat als plecs de condici-
ons de les contractacions del sector públic i fer el se-
guiment de llur compliment.

i) Demanar al Govern de l’Estat la retirada immediata 
de la tramitació de la modificació de la Llei orgàni-
ca del poder judicial, que redueix al mínim la justícia 
universal perquè afecta, entre altres qüestions, la per-
secució de delictes contra els drets de les dones, com 
ara els delictes de mutilació genital femenina comesos 
a l’estranger.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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Moció 79/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la pèrdua de drets en matèria sanitària
Tram. 302-00115/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 26, 13.02.2014, DSPC-P 48

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la pèrdua de drets en matèria sanità-
ria (tram. 302-00115/10), presentada per la diputada 
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 54929), pel Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 55021), pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 55030), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
i el G. Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
55043) i pel G. Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 55048).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya considera que la salut és 
un dret humà fonamental i indispensable per a l’exer-
cici de la resta de drets humans; que cal garantir-la 
amb l’accés universal als serveis públics de salut i amb 
el reconeixement i el foment de l’exercici dels drets de 
salut sexual i reproductiva, i que cap d’aquests drets no 
ha d’ésser limitat per cap motiu discriminatori ni per 
motius de religió.

2. El Parlament de Catalunya constata que, com a ga-
rantia d’accés a un dret de salut pública, l’accés a la 
interrupció voluntària de l’embaràs ha d’ésser lliure i 
gratuït.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat per a 
demanar-li la retirada immediata de l’avantprojecte de 
l’anomenada Llei orgànica de protecció de la vida del 
concebut i drets de la dona embarassada.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desple-
gar completament, amb la màxima eficiència i efecti-
vitat real, la llei vigent –Llei orgànica 2/2010, de sa-
lut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de 
l’embaràs–, a fi de: 

a) Garantir l’aplicació del text legislatiu tant en matè-
ria d’educació sexual com en matèria d’anticoncepció i 
d’interrupció voluntària de l’embaràs.

b) Blindar les garanties que la llei actual estableix per 
a protegir el dret, la seguretat i la confidencialitat de 
les dones que se sotmeten a una interrupció voluntària 
de l’embaràs i dels professionals que n’efectuen.

c) Limitar qualsevol intent de retrocés del Govern de 
l’Estat en aquesta matèria.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desple-
gar el Pla d’innovació d’atenció primària i salut comu-
nitària (PIAPSC), en el marc del Pla de salut, com a 
garant de la implementació en tots els centres d’aten-
ció primària i consultoris municipals de les mesures 
següents, per a assolir la completa aplicació de la Llei 
orgànica 2/2010: 

a) Garantir l’accés universal a pràctiques clíniques 
efectives de planificació de la reproducció, mitjançant 
la incorporació a la cartera de serveis dels anticoncep-
tius d’última generació l’eficàcia dels quals hagi estat 
avalada per l’evidència científica.

b) Reforçar els recursos destinats a la informació i 
l’acompanyament a les dones que decideixen sotme-
tre’s a una interrupció voluntària de l’embaràs.

c) Garantir la dotació pressupostària suficient per a re-
cuperar el programa «Salut i escola», clau per a l’ori-
entació dels adolescents, amb l’ajuda de professionals 
sanitaris, en els camps de la sexualitat responsable, la 
contracepció i la prevenció de les infeccions de trans-
missió sexual.

d) Garantir a tot l’alumnat, tant a primària com a se-
cundària, programes d’educació sexual que prestin 
una especial atenció a la igualtat de gènere i al respec-
te i el reconeixement de la diversitat sexual.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar públicament davant la Comissió de Salut del Parla-
ment, dins l’actual període de sessions, l’avaluació de 
les polítiques públiques de salut sexual, afectiva i re-
productiva del període 2011-2013 i les propostes d’ac-
ció fins al 2015.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern, si el 
Congrés dels Diputats aprova la llei orgànica que s’hi 
tramita, de regulació de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, a: 

a) Posar en marxa tots els mecanismes jurídics, polí-
tics i administratius que siguin necessaris per a evitar 
que s’apliqui i per a continuar garantint a Catalunya el 
dret de les dones a decidir sobre el propi cos.

b) Oferir el suport necessari a la societat civil i als pro-
fessionals mèdics que ajudin les dones a poder conti-
nuar decidint sobre el propi cos.

8. El Parlament de Catalunya, en compliment dels 
compromisos adoptats el setembre de 2013 per mitjà 
de la Resolució 323/X, sobre l’orientació política ge-
neral del Govern, es compromet a iniciar dins l’actu-
al període de sessions l’elaboració d’una llei de salut 
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sexual i reproductiva que reguli els drets en aquesta 
matèria.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar una instrucció –o a modificar la Instrucció 10/2012 
del Servei Català de la Salut, que regula l’accés a l’as-
sistència sanitària de cobertura pública del Servei 
Català de la Salut (CatSalut) als ciutadans estrangers 
empadronats a Catalunya que no tenen la condició 
d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de 
Salut– que permeti de garantir l’atenció sanitària pú-
blica de qualitat a totes les persones que viuen a Ca-
talunya i que estableixi els mecanismes adequats per 
a garantir també l’atenció sanitària als ciutadans que 
no han pogut obtenir l’empadronament per l’incompli-
ment de la Llei de règim local per part d’alguns ajunta-
ments. La instrucció, en tot cas, ha de garantir: 

a) L’atenció sanitària gratuïta d’urgències i d’atenció 
primària i especialitzada, amb una informació clara i 
una formulació senzilla dels tràmits adequats per a ac-
cedir a la targeta sanitària individual (TSI).

b) L’accés a qualsevol tipus d’atenció sanitària i l’accés 
a la TSI, independentment de la situació administrati-
va en què es trobin, als menors d’edat i a les dones em-
barassades, tant si volen continuar l’embaràs com no, i 
com a mínim fins al puerperi.

c) Que tota la informació que ofereixin els centres del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Cata-
lunya (Siscat) sigui clara respecte al dret a la salut de 
totes les persones que viuen a Catalunya. Per aquest 
motiu, la instrucció ha d’ésser prou precisa perquè tots 
els treballadors dels centres sanitaris puguin informar 
de manera adequada en tots els casos les persones que 
viuen a Catalunya que, independentment de la situació 
administrativa en què es trobin, tenen garantida l’aten-
ció gratuïta a urgències.

d) La regulació de la capacitat del CatSalut per a vet-
llar pel compliment de les esmentades garanties en 
tots els centres del Siscat, incloent-hi mecanismes de 
control i de penalització quan no s’hagi garantit l’aten-
ció o quan s’hagin facturat o cobrat serveis garantits 
pel sistema de salut català.

e) Vies de difusió correcta d’aquesta informació a tots 
els centres sanitaris.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ga-
rantir la targeta sanitària individual a totes les per-
sones retornades que hagin estat més de noranta dies 
durant l’any natural a l’estranger i que estiguin desocu-
pades i sense prestació.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estu-
diar i posar en marxa totes les accions possibles contra 
les mesures d’exclusió sanitària incloses en la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2014.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir 
la convocatòria immediata del Consell Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salut per tractar sobre aques-
tes mesures.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

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

Moció 80/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les conseqüències sanitàries de les re-
tallades
Tram. 302-00119/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 26, 13.02.2014, DSPC-P 48

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les conseqüències sanitàries de les re-
tallades (tram. 302-00119/10), presentada per la dipu-
tada Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 55014), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
55020), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 55031), pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 55044) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 55047).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar-li, a la Comissió de Salut, en el termini 
d’un mes, un pla de xoc per a la redacció de les llistes 
d’espera quirúrgiques i diagnòstiques amb la finalitat 
de complir, com a mínim, els terminis d’espera previs-
tos en els procediments garantits i els criteris fixats en 
les mocions 83/IX i 4/X, que, en el cas de les proves 
diagnòstiques, estableixen un temps màxim de diag-
nòstic preferent de quinze dies, i de diagnòstic ordina-
ri, de tres mesos.

b) Fer públiques les dades de temps i la llista d’espera i 
de tots i cadascun del seixanta-cinc procediments qui-
rúrgics monitorats, tant dels que tenen temps màxim 
de garantia com de la resta, i també les dades de tots 
els indicadors de les llistes d’espera establerts per la 
normativa catalana i l’estatal, amb les dades correspo-
nents, per regió sanitària i per centre.

c) Homogeneïtzar els protocols per a la determinació 
de les llistes d’espera de tots els agents proveïdors de 
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serveis sanitaris del CatSalut (Siscat) i unificar els codis 
ètics i els protocols sobre l’activitat privada en aquells 
que en facin, amb la finalitat d’evitar duplicitats i ope-
racions fraudulentes en la gestió de les llistes d’espera, 
i fer les accions de seguiment i d’inspecció necessàries 
per a evitar aquestes actuacions fraudulentes.

d) Presentar-li, en el termini de dos mesos, un progra-
ma per a reduir la variabilitat en l’accés a les proves 
diagnòstiques i visites a l’especialista entre diversos 
territoris, amb l’objectiu de garantir l’equitat social i 
territorial.

e) Fer públic al web del Catsalut el nombre de recla-
macions i queixes relacionades amb les llistes d’espera 
entre el 2011 i el 2013, amb la informació dels centres 
sanitaris que n’han estat objecte.

f) Fer públiques les dades desagregades de compra 
d’activitat a centres públics i privats entre el 2011 i el 
2013.

g) Regular la dedicació dels professionals en tot el sis-
tema de salut, per tal que no hi pugui haver conflic-
te d’interessos en l’exercici de diverses tasques, públi-
ques i privades.

h) Garantir l’accés universal i gratuït a la interrupció 
voluntària de l’embaràs, assistencial i farmacològic, 
als hospitals, als centres de salut, als centres especi-
alitzats i als serveis d’atenció a la salut sexual i repro-
ductiva (ASSIR).

i) Garantir l’accés universal als mètodes d’anticon-
cepció i a la dispensació gratuïta de l’anticoncepció 
d’emergència en la xarxa sanitària pública.

j) Blindar les garanties que estableix la Llei orgànica 
2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i 
de la interrupció voluntària de l’embaràs, per a prote-
gir el dret, la seguretat i la confidencialitat de les do-
nes que se sotmeten a una interrupció voluntària de 
l’embaràs i als professionals que n’efectuen, limitant 
qualsevol intent de retrocés del Govern de l’Estat en 
aquesta matèria.

k) Garantir que no s’aplicarà la restricció de l’accés als 
tractaments de reproducció assistida per a dones, inde-
pendentment de l’estat civil i de si són lesbianes, com 
un més dels serveis bàsics de la sanitat pública.

l) Garantir la gratuïtat dels medicaments prescrits pels 
facultatius del sistema sanitari a les persones que tin-
guin dificultats per a abonar-ne l’import o que no pu-
guin fer-ho, amb la finalitat d’assegurar que cap per-
sona quedi exclosa del subministrament farmacològic 
per raons econòmiques, i, en el mateix sentit, garantir 
la gratuïtat dels medicaments dispensats en les farmà-
cies dels hospitals.

m) Inspeccionar i assegurar el ple compliment dels es-
tàndards de qualitat del Sistema d’Emergències Mè-
diques.

2. El Parlament de Catalunya expressa el rebuig per 
l’increment de l’IVA del material quirúrgic i sanitari 
del 10% al 21%, pendent d’aprovar pel Govern de l’Es-
tat, que comportarà un increment de la despesa sani-
tària.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de conservació i gestió del medi natural
Tram. 300-00129/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Interpel·lació al Govern sobre la llicència es-
portiva única
Tram. 300-00130/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

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

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

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

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 13.02.2014, DSPC-P 48.
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Interpel·lació al Govern sobre la salut i la 
malnutrició infantils
Tram. 300-00133/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 13.02.2014, DSPC-P 48.

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

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

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

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió núm. 5, tinguda el 10.02.2014, DSPC- 
C 331.

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 26/2013, sobre el Consorci per a la Ges-
tió dels Residus Municipals de les Comar-
ques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra 
Alta, corresponent al 2009
Tram. 258-00016/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 33/2013, sobre l’Institut del Teatre, cor-
responent al 2010
Tram. 258-00017/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Consell 
que modifica la Decisió 2004/162/CE pel que 
fa a la seva aplicació a Mayotte a partir de l’1 
de gener de 2014
Tram. 295-00140/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha co-
negut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 26, tinguda el 
12.02.2014, DSPC-P 47, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre els protocols 
d’usos lingüístics
Tram. 250-00336/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
12, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 325.

Proposta de resolució sobre la protocol-

lització de les actuacions relacionades amb 
el trastorn de l’espectre autista
Tram. 250-00341/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 325.

Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, 
de Montcada i Reixac
Tram. 250-00438/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
12, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 325.

Proposta de resolució sobre la compatibili-
tat en els càrrecs del president de l’Hospital 
Clínic de Barcelona i de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau
Tram. 250-00477/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 325.

Proposta de resolució sobre el procés de re-
formulació de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00485/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 325.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les funcions del Consell Assessor per a 
la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sa-
nitari
Tram. 250-00555/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
12, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 325.

Proposta de resolució sobre la visibilitat del 
Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el 
Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00556/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
12, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 325.
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Proposta de resolució sobre el lliurament als 
grups parlamentaris dels treballs del Consell 
Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés 
del Sistema Sanitari
Tram. 250-00561/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
12, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 325.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
12, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 325.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Fons de cooperació local
Tram. 302-00121/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 26, 
tinguda el 13.02.2014, DSPC-P 48.

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en sessió tinguda 
el 5 de febrer de 2014, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el 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 protec-
ció 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 con-
sum pel Directori de serveis públics de consum (tram. 
200-00003/10) i les esmenes presentades, d’acord 
amb l’article 109.1 i els concordants del Reglament del 
Parlament. La Ponència és integrada pels diputats se-
güents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Xavier Dilmé i Vert

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Roger Torrent i Ramió

Grup Parlamentari Socialista

Juli Fernández Iruela

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pere Calbó i Roca

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

Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari de Ciutadans

Inés Arrimadas García
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Grup Mixt

Isabel Vallet Sánchez

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Montserrat Capdevila i Tatché Rafael Luna Vivas

Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 200-00007/10

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

sessió del 04.12.2013

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz, pre-
sidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Inter-
ventors i Tresorers de l’Administració Local de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00546/10)

Proposta de compareixença de Carmen Alonso Higue-
ra, vicepresidenta del Consell de Col·legis de Secreta-
ris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 352-00547/10)

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)

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)

Proposta de compareixença de Xavier Amor, president 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00550/10)

Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno Sansa-
no, secretari de la Federació de Municipis de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00551/10)

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

Proposta de compareixença de Joaquim Balsera Gar-
cia, president del Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00553/10)

Proposta de compareixença de Pepita Pedraza Alcai-
de, presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00554/10)

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Martí-
nez Camarasa, president del Consell Comarcal del 
Maresme, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00555/10)

Proposta de compareixença de Conxita Sánchez Me-
dina, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 352-00556/10)

Proposta de compareixença de Lluís Tejedor Balleste-
ros, alcalde del Prat de Llobregat, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00557/10)

Proposta de compareixença de Jordi San José Buena-
ventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00558/10)

Proposta de compareixença de Xavier Trias i Vidal de 
Llobatera, president de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00559/10)

Proposta de compareixença de Francesc Josep Belver 
i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelo-
nès, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00560/10)

Proposta de compareixença de Toni Mora Núñez, se-
cretari general de Comissions Obreres del Baix Llo-
bregat, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00561/10)

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)

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)

Proposta de compareixença de Maria Assumpció Vilà 
i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00564/10)

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)

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)
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Proposta de compareixença de Sixte Galià Turró, regi-
dor de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i portaveu 
del grup municipal de Medinyà 1972 - Entesa, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00567/10)

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)

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué Tor-
ruella, director de l’Institut de Govern i Polítiques Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00569/10)

Proposta de compareixença de Joan Subirats Humet, 
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00570/10)

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)

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso La-
so, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya (tram. 352-00572/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Micropobles de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00573/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Admi-
nistració Local amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 352-00574/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00575/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00576/10)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya (tram. 352-00578/10)

Proposta de compareixença de Salvador Esteve, presi-
dent de la Diputació de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00579/10)

Proposta de compareixença de Joan Vintró, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 352-00580/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió de Descentralització i Autonomia Local de 
Ciutats i Governs Locals Units o del Congrés de Po-
ders Locals i Regionals del Consell d’Europa amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00581/10)

Proposta de compareixença de Xavier Rubió, membre 
de la comissió d’experts per a la revisió de l’organit-
zació territorial de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00582/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00583/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00584/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00585/10)

Proposta de compareixença de Fina Bartolí Parera, al-
caldessa d’Aiguamúrcia, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 352-00586/10)

Proposta de compareixença de Maite Vilalta, profes-
sora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 352-00587/10)

Proposta de compareixença de Rafael Jiménez Asen-
sio, professor de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 352-00588/10)

Proposta de compareixença de Tomàs Font i Llovet, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00589/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Escoles de Música amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00590/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Municipis amb relació al Pro-
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jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00591/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya (tram. 352-00592/10)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
plataforma Gent per Valldoreix amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00594/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Micropobles de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00595/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació Catalana de Municipis Rurals amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00596/10)

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)

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 Ca-
talunya (tram. 352-00598/10)

Proposta de compareixença de dos representants de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00599/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Barcelonès amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00600/10)

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)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Maresme amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00602/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00603/10)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Ens de Muntanya dels Pirineus amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00605/10)

Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, en 
representació de la plataforma El Lluçanès És Comar-
ca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00629/10)

Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, en 
representació de la plataforma El Lluçanès És Comar-
ca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00630/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00611/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Municipis amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00612/10)

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)

Proposta de compareixença de M. Assumpció Vilà 
i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00614/10)

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)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00618/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00619/10)
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Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Admi-
nistració Local amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 352-00620/10)

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)

Proposta de compareixença de Josep Maria Aguirre i 
Font, advocat i professor associat de dret administra-
tiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00622/10)

Proposta de compareixença de Robert Casadevall i 
Camps, professor del Departament de Geografia de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00623/10)

Grup Mixt

Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, en 
representació de la plataforma El Lluçanès És Comar-
ca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00624/10)

Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, en 
representació de la plataforma El Lluçanès És Comar-
ca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00625/10)

Proposta de compareixença de representants de la Co-
missió Municipal pel Canvi de Comarca de Torà amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya (tram. 352-00626/10)

Proposta de compareixença de Montserrat Turu i Ros-
sell, en representació de la plataforma Gent per Va-
lldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00627/10)

Proposta de compareixença de Jaume Sanmartí i Ar-
gelich, en representació de la plataforma Gent per Va-
lldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00628/10)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença de Xavier Amor, president 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00631/10)

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 Ca-
talunya (tram. 352-00632/10)

Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno Sansa-
no, secretari de la Federació de Municipis de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00633/10)

Proposta de compareixença de Marc Pifarré, secreta-
ri de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 352-00634/10)

Proposta de compareixença d’Antonio Balmón Aréva-
lo, vicepresident primer de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00635/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Álvarez 
Suárez, secretari general de la Unió General de Tre-
balladors a Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 352-00636/10)

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)

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 lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00638/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué Tor-
ruella, professor de ciència política de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00639/10)

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, director 
del Departament de Dret Administratiu i Dret Proces-
sal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00640/10)

Proposta de compareixença de Ramon Plandiura, ad-
vocat especialitzat en legislació educativa i professor 
associat de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00641/10)

Proposta de compareixença de Joan Antoni Font Mon-
clús, professor de dret administratiu de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 352-00642/10)

Proposta de compareixença de Miquel Martínez, ca-
tedràtic de Teoria de l’Educació de la Universitat de 
Barcelona i codirector de l’anuari «L’Estat de l’edu-
cació a Catalunya» del 2013, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00643/10)

Proposta de compareixença de Fernando Pintado 
Martínez, expert en participació ciutadana, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00644/10)
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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)

Proposta de compareixença de Jordi Giró Castañer, 
president de la Confederació d’Associacions Veïnals 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 352-00646/10)

Proposta de compareixença de Núria Carrera Comes, 
presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00647/10)

Proposta de compareixença de Josep Puig i Belman, 
president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Des-
centralitzades de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00648/10)

Proposta de compareixença de Montserrat Turu Ro-
sell, presidenta de l’Associació Gent per Valldoreix, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 352-00649/10)

Proposta de compareixença de Josep Lluís Salazar, se-
cretari de Gent per Valldoreix, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00650/10)

Proposta de compareixença de Francesc Josep Belver 
i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelo-
nès, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00651/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Balsera, pre-
sident del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya (tram. 352-00652/10)

Proposta de compareixença de Conxita Sánchez, pre-
sidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llo-
bregat, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00653/10)

Proposta de compareixença d’Ismael Palacín, director 
de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00654/10)

Proposta de compareixença de Narcís Casassa i Font, 
alcalde de Sant Julià de Ramis (Gironès), amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00655/10)

Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz An-
tón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors 
i Tresorers, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00656/10)

Proposta de compareixença de representants de la pla-
taforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Pro-

jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00657/10)

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, presi-
denta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00658/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Codina, director 
general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 352-00659/10)

Proposta de compareixença de Josep Giné Badia, pre-
sident del Fòrum SD, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 352-00660/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, 
membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00661/10)

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 Ca-
talunya (tram. 352-00662/10)

Proposta de compareixença de Carles Farràs, repre-
sentant de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 352-00663/10)

Proposta de compareixença de Roser Bertran, repre-
sentant de l’Associació Catalana de Tècnics d’Educa-
ció de l’Administració Local (Tekhne), amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00664/10)

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)

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)

Proposta de compareixença de Llorenç Sánchez, al-
calde de Ribera de Cardós (Pallars Sobirà), amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00667/10)

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 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00668/10)

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 Ca-
talunya (tram. 352-00669/10)



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 261

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 43

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00670/10)

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)

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)

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)

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)

Proposta de compareixença del síndic del Consell Ge-
neral d’Aran amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00675/10)

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, 
síndic de greuges de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00676/10)

Proposta de compareixença de Josep Giné, president 
del Fòrum SD i síndic de Lleida, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00677/10)

Proposta de compareixença de Ramon Llorente, vice-
president del Fòrum SD i síndic de Girona, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00678/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00679/10)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya (tram. 352-00682/10)

Proposta de compareixença de Jordi Xargay, president 
del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00683/10)

Proposta de compareixença de Maria Crehuet, presi-
denta de l’Associació de Micropobles de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 352-00684/10)

Proposta de compareixença de Marta Franch, profes-
sora titular de dret administratiu de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 352-00685/10)

Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de 
Girona, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00686/10)

Proposta de compareixença de representants dels 
grups municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 352-00687/10)

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)

Proposta de compareixença de representants dels mu-
nicipis del Moianès i del Consorci per a la Promoció 
dels Municipis del Moianès amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00689/10)

Proposta de compareixença de representants dels mu-
nicipis 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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma per una Vegueria Pròpia amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00691/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 352-00692/10)

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 de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 

29.01.2014, DSCC-C 309

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

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)
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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)

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)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 353-
00325/10)

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)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Espanyola de Municipis de Muntanya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
353-00325/10)

Compareixença d’una representació de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 353-00328/10)

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)

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 353-00330/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions de Veïns de Catalunya (Confavc) 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 353-00331/10)

Compareixença d’una representació del Consorci per 
a la Promoció dels Municipis del Moianès amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 353-00332/10)

Compareixença d’una representació de la Mancomu-
nitat La Plana amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 353-00333/10)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 353-00334/10)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Girona amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 353-00335/10)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Lleida amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 353-00336/10)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Tarragona amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 353-00337/10)

Compareixença del Síndic del Consell General d’Aran 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 353-00338/10)

Compareixença d’una representació del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 353-
00339/10)

Compareixença d’una representació del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 353-
00340/10)

Compareixença d’una representació del Consell Co-
marcal del Maresme amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 353-00341/10)

Compareixença d’una representació del Consell Co-
marcal del Barcelonès amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 353-00342/10)

Compareixença d’una representació del Consell Co-
marcal de la Cerdanya amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 353-00363/10)

Compareixença d’una representació dels grups muni-
cipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
353-00343/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de Se-
cretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Lo-
cal amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 353-00344/10)

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 Catalu-
nya (tram. 353-00345/10)

Compareixença de Núria Carrera Comes, 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. 353-
00346/10)

Compareixença de Roser Bertran, representant de l’As-
sociació Catalana de Tècnics d’Educació d’Adminis-
tració Local (Tekhne), amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 353-00347/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 353-00348/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 353-00349/10)

Compareixença de Maria Assumpció Vilà i Planas, 
síndica de greuges de Barcelona, amb relació al Pro-
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jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 353-
00350/10)

Compareixença d’una representació del Fòrum de Sín-
dics i Defensors Locals amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 353-00351/10)

Compareixença de Teresa Crespo, presidenta de les 
Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Asses-
sor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
353-00352/10)

Compareixença de Joaquim Brugué Torruella, direc-
tor de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya (tram. 353-00353/10)

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, professor 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 353-00354/10)

Compareixença de Josep Maria Aguirre i Font, advo-
cat i professor associat de dret administratiu de la Uni-
versitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 353-00355/10)

Compareixença de Robert Casadevall i Camps, pro-
fessor del Departament de Geografia de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 353-00356/10)

Compareixença de Alfredo Galán, director del De-
partament de Dret Administratiu i Dret Processal de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 353-
00357/10)

Compareixença de Joan Antoni Font Monclús, pro-
fessor de dret administratiu de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 353-00358/10)

Compareixença de Francesc Castellana Aragay, expert 
en temes d’ocupació, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 353-00359/10)

Compareixença de Marta Franch, professora titular de 
dret administratiu de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 353-00360/10)

Compareixença de Joan Manuel Trayter, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Girona, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 353-00361/10)

Compareixença de Conxita Sánchez Medina, presi-
denta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llo-
bregat, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 353-00362/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials substanciades mitjançant escrit

Aportació escrita de l’Associació de Professionals de 
la Gestió Cultural de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 343-
00001/10)

Aportació escrita de l’Associació Catalana d’Escoles 
de Música amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 343-00002/10)

Aportació escrita de la Federació Catalana de Muni-
cipis Rurals amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 343-00003/10)

Aportació escrita de la Comissió de Descentralització 
i Autonomia Local de Ciutats i Governs Locals Units 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 343-00004/10)

Aportació escrita de la plataforma Gent per Valldoreix 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 343-00005/10)

Aportació escrita de la Comissió Municipal pel Canvi 
de Comarca de Torà amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 343-0006/10)

Aportació escrita de la Plataforma per una Vegueria 
Pròpia amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 343-00007/10)

Aportació escrita de la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 343-00008/10)

Aportació escrita de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 343-00009/10)

Aportació escrita de Joan Vintró, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 343-00010/10)

Aportació escrita de Xavier Rubió, membre de la co-
missió d’experts per a la revisió de l’organització terri-
torial de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 343-00011/10)

Aportació escrita de Maite Vilalta, professora d’hisen-
da pública de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 343-00012/10)

Aportació escrita de Tomàs Font i Llovet, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 343-00013/10)

Aportació escrita de Ramon Plandiura, advocat espe-
cialitzat en legislació educativa i professor associat de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 343-
00014/10)
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Aportació escrita de Miquel Martínez, catedràtic de 
teoria de l’educació de la Universitat de Barcelona i 
codirector de l’anuari «L’estat de l’educació a Catalu-
nya» del 2013, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 343-00015/10)

Aportació escrita de Fernando Pindado Sánchez, ex-
pert en participació ciutadana, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 343-
00016/10)

Aportació escrita d’Ismael Palacín, director de la Fun-
dació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 343-00017/10)

Aportació escrita de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 343-00018/10)

Aportació escrita d’Antoni Vilà Mancebo, membre del 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 343-00019/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions  
i grups socials retirades

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00583/10)

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)

Proposta de compareixença de Lluís Tejedor Balleste-
ros, alcalde del Prat de Llobregat, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00557/10)

Proposta de compareixença de Jordi San José Buena-
ventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00558/10)

Proposta de compareixença de Fina Bartolí Parera, al-
caldessa d’Aiguamúrcia, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 352-00586/10)

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)

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)

Proposta de compareixença de Llorenç Sánchez, al-
calde de Ribera de Cardós (Pallars Sobirà), amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00667/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00670/10)

Proposta de compareixença de Toni Mora Núñez, se-
cretari general de Comissions Obreres del Baix Llo-
bregat, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00561/10)

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)

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)

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, 
síndic de greuges de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00676/10)

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso La-
so, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya (tram. 352-00572/10)

Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 200-00012/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

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 26.11.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 18.02.2014 al 24.02.2014).
Finiment del termini: 25.02.2014; 09:30 h.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10

Inici de la tramitació parlamentària
Reg. 54493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

Acord: atès que la Iniciativa legislativa popular ha as-
solit un nombre de signatures superior a l’exigit per 
l’article 3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la ini-
ciativa legislativa popular, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 14 i concordants de la dita Llei 
i 103 i concordants del Reglament, s’admet a tràmit 
la Proposició de llei, se n’ordena l’inici de la tramita-
ció parlamentària i la publicació al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya.

A la Mesa del Parlament

Iniciativa legislativa popular per la renda 
garantida de ciutadania

Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 
24.3., estableix que «les persones o famílies que es tro-
ben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una 
renda garantida de ciutadania que els asseguri els mí-
nims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que 
legalment s’estableixen».

D’acord amb l’article 37. 3. de l’Estatut d’Autonomia, 
aquest dret de l’àmbit dels serveis socials cal que si-
gui regulat per mitjà d’una llei del Parlament de Ca-
talunya.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix la com-
petència exclusiva en l’àmbit de l’assistència social; 
així, l’article 166 de l’EAC relatiu als serveis socials, 
voluntariat, menors i promoció de les famílies atribu-
eix a la Generalitat la competència exclusiva en matè-
ria de serveis socials que inclou «la regulació i l’orde-
nació de l’activitat de serveis socials, les prestacions 
tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat 
assistencial o complementàries d’altres sistemes de 
previsió pública. [...]».

Les anteriors competències tenen el seu fonament a 
l’article 42 de l’EAC en el qual s’expressa un mandat 
als poders públics: «[...] han de promoure polítiques 
públiques que fomentin la cohesió social i que garan-
teixin un sistema de serveis socials, de titularitat pú-
blica i concertada, adequat als indicadors econòmics i 
socials de Catalunya. [...]».

Finalment, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el 
seu article 37.1. regula que «les disposicions que dictin 
els poders públics de Catalunya han de respectar els 
drets establerts als seus capítols I, II i III i que s’han 
d’interpretar i aplicar en el sentit més favorable per a 
llur plena efectivitat».

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte

La present Llei té per objecte regular la Renda Ga-
rantida de Ciutadania que, d’acord amb l’article 24.3. 
de l’Estatut d’Autonomia, ha d’assegurar els mínims 
d’una vida digna a les persones i a les famílies o nuclis 
de convivència que es troben en situació de pobresa.

Article 2. Caracterització de la Renda 
Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania és un dret subjectiu 
de totes les persones que compleixin els requisits es-
tablerts a l’article 6 d’aquesta llei, que no està condici-
onat a l’obligació de participar en cap tipus d’activitat 
d’inserció laboral o social, sense perjudici del dret de 
les persones titulars de la Renda Garantida de Ciuta-
dania de participar-hi i, en cap cas, es pot condicionar 
a raons de caràcter pressupostari.

La Renda Garantida de Ciutadania té, com un dels 
seus principals objectius, desenvolupar la promoció de 
la persona i el seu empoderament i la millora de les 
condicions que l’han dut a requerir la prestació.

El Sistema de Serveis Socials, en el marc de la Renda 
Garantida de Ciutadania, ha de vetllar per la neces-
sària adequació als plantejaments que emanen de la 
nova Renda Garantida de Ciutadania i en cap cas s’ha 
de pensar en la seva inactivitat i desmantellament. Els 
poders públics de Catalunya han de garantir la pos-
sibilitat d’itineraris, accions i serveis d’inclusió i in-
tegració social per aquelles persones que requereixin 
d’un acompanyament i suport de caràcter social.

Article 3. Prestació econòmica de la Renda 
Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania és una prestació 
econòmica de caràcter periòdic que han de percebre 
les persones que hi tinguin dret, en les condicions que 
regula la present Llei. La quantia de la prestació eco-
nòmica de la Renda Garantida de Ciutadania és la que, 
en cada moment, sigui necessària perquè cap persona 
i, en el seu cas, cap nucli familiar o de convivència, es-
tiguin per sota del llindar de la pobresa.

Article 4. Caràcter suplementari de la 
prestació de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte su-
plir la manca total o parcial d’ingressos econòmics.
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En aquest sentit, la Renda Garantida de Ciutadania té 
caràcter suplementari de tot tipus d’ingressos econò-
mics i de prestacions de caràcter econòmic previstes 
a la legislació vigent, que cobri la persona titular, i ha 
de permetre fer front a l’estat de necessitat i de pobresa 
en què es trobi la persona que hi tingui dret i el nucli 
familiar o de convivència.

En cas d’existir ajuts o prestacions de similar naturale-
sa també tindran la consideració d’ingressos i, en con-
seqüència, hauran de ser objecte de còmput a efectes 
de determinar l’existència del requisit de carència de 
rendes i també per establir la quantia de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania a què es pugui tenir dret.

Si la persona que sol·licita la Renda Garantida de Ciu-
tadania tingués dret a percebre qualsevol altra presta-
ció o subsidi, haurà de fer la sol·licitud corresponent 
d’aquesta altra prestació o subsidi, però sense que es 
pugui paralitzar la tramitació i, en el seu cas, resolució 
favorable a la sol·licitud de la Renda Garantida de Ciu-
tadania i el cobrament de la prestació de la RGC, sen-
se perjudici de l’obligada regularització de les quanti-
es ja percebudes una vegada li fos reconeguda, en el 
seu cas, l’altra prestació o subsidi.

Títol I. Règim legal de la Renda Garantida de 
Ciutadania

Article 5. Titulars de la Renda Garantida de 
Ciutadania

Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania les per-
sones que compleixin els requisits que regula aquesta 
llei.

És un dret de caràcter individual però amb un requisit 
d’accés que ha de tenir en compte, si és el cas, els lí-
mits d’ingressos econòmics del conjunt del nucli fami-
liar o de convivència.

Article 6. Requisits que han de complir les 
persones per tenir dret a la Renda Garantida 
de Ciutadania

Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania totes 
les persones que compleixin els següents requisits:

a). Que acreditin una edat de, com a mínim, 18 anys. 
Aquest requisit no serà necessari en el supòsit de me-
nors emancipats.

b). Que estiguin vivint legalment a Catalunya. Aquest 
requisit no serà exigible en el supòsit de dones «rea-
grupades», que tenen dret a la RGC en el cas que per-
din la condició legal de residents com a conseqüència 
de la separació o el divorci.

c). Que acreditin una residència continuada a Catalu-
nya durant un mínim de 12 mesos. No computen com 
a absències les sortides del territori català, prèviament 

comunicades a l’òrgan que en fa el seguiment, que no 
superin un mes, en un període de 12 mesos.

Són exemptes d’aquest requisit les dones que hagin ha-
gut de marxar de llur lloc de residència per a evitar 
maltractaments a elles o als fills i que hagin arribat a 
Catalunya i compleixin la resta de requisits.

Estan eximides d’aquest requisit les persones retorna-
des, d’acord amb la disposició addicional segona de 
la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de 
suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descen-
dents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.

d). Que no disposin d’ingressos superiors als mínims 
garantits que equivalen a la quantia de l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya que cada any ha de 
fixar la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya.

La situació de manca de recursos econòmics s’ha d’ha-
ver produït durant, com a mínim, els 4 mesos anteriors 
a la presentació de la sol·licitud.

El límit d’ingressos individual i per nucli familiar o 
de convivència, per sota dels quals es tindrà dret a la 
prestació econòmica de la renda garantida de ciutada-
nia es calcularà de la següent forma. Els límits de la 
suma de les rendes seran equivalents a la quantia, en 
còmput anual, de la prestació, més el resultat de mul-
tiplicar el 70% d’aquesta quantitat pel nombre de per-
sones convivents al nucli familiar o de convivència, 
menys un. Així: 

Límit de rendes Prestació

Per 1 persona 7.967,73 euros/any 664 euros/mes

Per 2 persones 13.545,14 euros/any 1.129 euros/mes

Per 3 persones 19.122,55 euros/any 1.594 euros/mes

Per 4 persones 24.699,96 euros/any 2.058 euros/mes

Per 5 persones 30.277,37 euros/any 2.523 euros/mes

Per 6 persones 35.854,78 euros/any 2.988 euros/mes

Per 7 persones 41.432,96 euros/any 3.453 euros/mes

I així successi-
vament

Per determinar si es compleix el requisit de carència 
de rendes s’han de sumar la totalitat de rendes de la to-
talitat de persones del nucli i dividir-les per nombre de 
persones del nucli i, si el resultat és inferior a la quan-
titat preestablerta com a límit de subsistència, es té 
dret a la RGC en la quantia necessària per garantir els 
ingressos de subsistència, fins un màxim de 7.967,73 
euros l’any. Si amb la quantia íntegra d’una prestació 
de la RGC no s’arriba al límit de subsistència, una al-
tra persona del nucli tindrà dret a una altra prestació 
de la RGC.
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Als efectes anteriors es computarà el patrimoni de què 
disposi la persona i el nucli familiar o de convivència, 
però en cap cas es podrà computar l’habitatge habitual.

En el supòsit de dones que pateixen violència masclis-
ta o que superin una situació de violència masclista i 
que compleixen la resta de requisit, s’han de tenir en 
compte exclusivament els ingressos individuals de la 
dona i de les persones de les quals tingui la potestat 
parental; en aquests casos, no es computen els ingres-
sos d’altres membres de la unitat familiar o de convi-
vència que conviuen amb la dona víctima.

Article 7. Reconeixement del dret a percebre 
la prestació econòmica

La resolució administrativa expressa accedint a la sol-
licitud i, en el seu cas, la no resposta administrativa 
en el termini legalment establert, comportaran el re-
coneixement del dret des del primer dia del mes en 
què s’hagi acreditat la manca de recursos econòmics, 
d’acord amb el que estableix l’article 21 de la present 
Llei.

En cas que en un mateix nucli familiar o de convivèn-
cia hi hagi més d’una persona amb dret a ser titular de 
prestació, tindrà preferència per accedir-hi la persona 
que no tingui cap tipus d’ingrés econòmic o el tingui 
en menor quantia, amb preferència, també, per qui tin-
gui la potestat parental.

Article 8. Duració temporal del dret  
a percebre la prestació econòmica

El dret a percebre la prestació econòmica de la Renda 
Garantida de Ciutadania ho és per tot el temps en què 
s’acrediti la situació de necessitat i el compliment dels 
requisits establerts a l’article 6 de la present Llei.

El dret a percebre la RGC s’ha de renovar, necessà-
riament, cada dos anys, sense perjudici de l’obligació 
permanent de la persona beneficiària de notificar qual-
sevol modificació de la situació que ha generat el dret 
i de la facultat, també permanent, de les administraci-
ons públiques responsables de fer les comprovacions 
pertinents.

Article 9. Obligacions del titular de la 
prestació econòmica

a). Comunicar a les entitats gestores que correspongui 
els canvis de situació personal o familiar que, d’acord 
amb la present Llei puguin modificar, suspendre o ex-
tingir la prestació.

b). Fer la sol·licitud, sense perjudici del que regula l’ar-
ticle 4 de la present Llei, de qualsevol altra prestació 
econòmica, contributiva o no contributiva a què es pu-
gui tenir dret durant el cobrament de la prestació eco-
nòmica de la renda garantida de ciutadania.

c). No perdre, de forma voluntària, una altra prestació 
o ajut que es pugui estar cobrant en el moment d’acce-
dir al dret a cobrar la renda garantida de ciutadania.

d). Facilitar la tasca de les persones que han d’avalu-
ar la seva situació i col·laborar amb elles; respondre 
als requeriments que facin les administracions com-
petents per acreditar que es manté la situació de ne-
cessitat que va donar dret al cobrament de la prestació 
de la RGC.

e). Mantenir-se inscrit com a demandant d’ocupació i 
no rebutjar una oferta de treball adequada, que haurà 
d’adequar-se a la professió i a les titulacions acadèmi-
ques o professionals del titular de la RGC, i haurà de 
respectar la seva dignitat, i sempre que la retribució no 
es vegi minorada com a conseqüència de les despeses 
de mobilitat o d’altra naturalesa que suposin l’accepta-
ció de l’oferta de treball.

f). Trobar-se de forma permanent a Catalunya durant 
el temps en què es cobri la prestació econòmica. No 
computen com a absències que interrompen la con-
tinuïtat de la residència les sortides del territori ca-
talà, prèviament comunicades a l’òrgan que en fa el 
seguiment, que no superin un mes, en un període de 
12 mesos.

Article 10. Modificació de la quantia de la 
prestació econòmica

Qualsevol modificació en els ingressos, de qualsevol 
tipus, de la persona titular del dret o del nucli familiar 
o de convivència, ja sigui per increment o per reduc-
ció, comportarà la modificació de la quantia que s’està 
cobrant de la Renda Garantida de Ciutadania.

L’increment o la reducció de la quantia de la prestació 
econòmica que s’estigués cobrant es farà amb efectes 
econòmics de la data en què es produís l’increment o 
la reducció dels ingressos. I, en el seu cas, s’haurà de 
retornar la diferència indegudament cobrada.

Article 11. Suspensió del dret a percebre la 
prestació econòmica

El dret a cobrar la prestació econòmica es podrà sus-
pendre:

a). Per haver obtingut un treball de caràcter temporal 
que comporti uns ingressos econòmics que situïn a la 
persona o al nucli familiar o de convivència per da-
munt del llindar establert a l’article 4 d). de la present 
Llei.

b). Per no atendre de forma injustificada els requeri-
ments de l’òrgan gestor de la prestació amb la finalitat 
de comprovar la persistència dels requisits d’accés a la 
prestació. En aquest cas, la suspensió tindrà una dura-
da dos mesos; i passats els dos mesos, si la persona be-
neficiària continua sense atendre aquests requeriments 
es podrà procedir a l’extinció de la prestació.
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c). No tramitar qualsevol altra prestació econòmica, 
contributiva o no contributiva, a la qual es pugui tenir 
dret, sigui quina sigui la seva quantia.

Article 12. Extinció del dret a percebre la 
prestació econòmica

El dret a cobrar la prestació econòmica es podrà extin-
gir per les següents causes:

a). La pèrdua de qualsevol dels requisits que és neces-
sari acreditar per accedir-hi.

b). L’incompliment de les obligacions regulades als 
apartats c)., e)., i f). de l’article 9 de la present Llei.

c). La no-comunicació del canvi de les circumstàncies 
personals, familiars o laborals, que haguessin suposat 
la pèrdua del dret a la percepció de la prestació. En 
aquest cas, la quantitat indegudament percebuda haurà 
de ser retornada.

Article 13. Confidencialitat de les dades

1. Les dades personals i els informes socials necessa-
ris per accedir a la renda garantida de ciutadania han 
de limitar-se als imprescindibles.

2. Totes les persones i organismes que intervinguin 
en qualsevol actuació referent a la renda garantida de 
ciutadania estan obligats a vetllar pel manteniment de 
la reserva sobre les dades confidencials i identitat dels 
destinataris, a fi de salvaguardar el dret a la intimi-
tat d’aquestes persones, d’acord amb allò que disposa 
la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de regulació 
del tractament automatitzat de les dades de caràcter 
personal, i la Llei de l’estat 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Títol II. Finançament, quantia i forma de 
pagament de la Renda Garantida de Ciutadania

Article 14. Finançament de la prestació 
econòmica

La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciu-
tadania es finançarà íntegrament a càrrec del Pressu-
post de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de 
les aportacions econòmiques que, en el seu cas, es pu-
guin fer per altres administracions públiques (locals, 
estatals o europees).

Article 15. Quantia de la prestació econòmica

La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciu-
tadania, en la seva quantia bàsica individual, és una 
quantitat equivalent a la quantia de l’indicador de ren-
da de suficiència de Catalunya vigent en cada moment. 
Per a l’any 2012 és de 7.967,73 euros anuals i de 664 
euros mensuals (12 mesos).

En atenció a la situació personal i del nucli familiar 
o de convivència es tindrà dret a percebre la quantia 
necessària per no quedar per sota del límit d’ingressos 
que s’ha establert com a requisit de rendes en funció 
del nombre de persones que conformin la unitat fami-
liar o de convivència.

Article 16. Pagament de la prestació econòmica

El pagament de la prestació econòmica li correspon al 
Departament de la Generalitat competent. S’ha de fer 
en 12 mensualitats i s’efectuarà mitjançant transferèn-
cia bancària a favor de la persona o persones benefi-
ciàries o, excepcionalment, a una tercera persona que 
legalment la/les representin.

Títol III. Règim legal pel reconeixement del 
dret

Article 17. Administracions públiques 
competents

Les administracions públiques locals i l’administració 
de la Generalitat de Catalunya són les responsables de 
la tramitació i gestió del dret a la prestació econòmica 
de la Renda Garantida de Ciutadania. També podran 
iniciar la tramitació i realitzar la gestió de la Renda 
Garantida de Ciutadania, d’acord amb el que regla-
mentàriament es reguli, les entitats del tercer sector o 
altres entitats de caràcter social i sense afany de lucre 
que estiguin legalment acreditades per fer-ho.

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del seu Depar-
tament competent en matèria de serveis socials, és qui 
té la responsabilitat de resoldre la sol·licitud presenta-
da i, en el seu cas, de pagar la prestació a les persones 
beneficiàries.

Ambdues administracions han d’establir els mecanis-
mes de coordinació oportuns i, també, els criteris co-
muns d’actuació que siguin necessaris per l’efectivitat 
de la present Llei.

Article 18. Lloc i terminis per la presentació de 
la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud s’ha de fer en les ofi-
cines competents de les administracions locals i l’ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya o de les 
entitats degudament acreditades. La sol·licitud es pot 
presentar en qualsevol moment en què la persona sol-
licitant es trobi en la situació de necessitat objecte de 
protecció i compleixi la resta de requisits.

Article 19. Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud pot presentar-se per la persona benefici-
ària o per una tercera persona que legalment la repre-
senti.
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Article 20. Competència i obligació de 
l’administració pública competent per a 
resoldre les sol·licituds

L’Administració de la Generalitat de Catalunya serà 
competent per dictar les resolucions administratives 
pertinents, tant pel que fa a la aprovació o denegació 
inicial, com pel que fa a la possible modificació, sus-
pensió o extinció del dret a la prestació de la Renda 
Garantida de Ciutadania.

Article 21. Resolució administrativa de la 
sol·licitud

L’Administració Pública competent ha de dictar reso-
lució expressa denegant o accedint a la sol·licitud en 
el termini de 30 dies des de la data de la sol·licitud. Si 
en aquest termini no es dicta resolució expressa s’en-
tendrà estimada la sol·licitud presentada. La Resolució 
administrativa estimatòria de la sol·licitud o, en el seu 
cas, el silenci administratiu positiu, tindran efectes des 
del primer dia del mes en què s’hagi acreditat la man-
ca de recursos econòmics.

Article 22. Recursos administratius i judicials 
contra les resolucions

Contra la resolució administrativa denegatòria de la 
sol·licitud es podrà formalitzar els recursos contenci-
osos administratius que corresponguin. Contra les re-
solucions administratives que posin fi al procediment 
administratiu es podrà formular demanda davant de la 
jurisdicció social.

Disposició transitòria única

Les persones titulars dels drets econòmics en aplica-
ció de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la 
renda mínima d’inserció, que estiguin cobrant la pres-
tació econòmica del RMI passaran a percebre, amb 
efectes del dia d’entrada en vigor de la present Llei, 
la prestació econòmica de la renda garantida de ciuta-
dania, sense perjudici de la facultat de l’administració 
competent de comprovar el compliment dels requisits 
d’accés a la nova Renda Garantida de Ciutadania.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació 
de la renda mínima d’inserció.

Disposicions finals

Primera

El Govern, en el termini de 3 mesos des de l’aprovació 
d’aquesta Llei, haurà de fer el desplegament legal ne-
cessari per garantir l’efectivitat de la present Llei.

Segona

El Govern de la Generalitat haurà de contemplar en el 
projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya la partida pressupostària necessària per ga-
rantir l’efectivitat de la present Llei.

La Llei de pressupostos generals de la Generalitat de 
Catalunya ha de fixar anualment la quantia de l’indica-
dor de rendes de suficiència de Catalunya.

Tercera

La present Llei entrarà en vigor l’1 de gener de l’any 
següent a la seva aprovació.

25 de gener de 2013

Comissió promotora de la iniciativa legislativa popular

N. de la R.: Els antecedents de la Proposició de llei po-
den ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

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

Propostes de candidats
Reg. 54799; 54800 i 55155 / Admissió a 

tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2014 i 

Presidència del Parlament, 13.02.2014

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 54799)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que disposen l’article 
180 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 
157.1 del Reglament del Parlament, proposa el candi-
dat següent perquè pugui ser designat magistrat del 
Tribunal Constitucional pel ple del Senat: 

– Antoni Rovira i Viñas

De conformitat amb el que disposa l’article 184.3 del 
reglament del Senat, s’adjunta el currículum del candi-
dat presentat.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 54800 i 55155)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que disposa l’article 180 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i altres normes concordants, i dins del ter-
mini assignat per la Mesa del Parlament de Catalunya 
de 10 de desembre de 2013 perquè pugui ser designat 
magistrat del Tribunal Constitucional pel Ple del Se-
nat, proposen el candidat següent: 

– Antoni Rovira i Viñas

De conformitat amb el que disposa l’article 184 del re-
glament del Senat, s’adjunta el currículum del candi-
dat presentat.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

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

N. de la R.: El currículum dels candidats pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 53029; 53174 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 53029)

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

Del punt 1

«1. Garantir el servei d’atenció continuada a la pobla-
ció de Castellbisbal els 365 dies de l’any les 24 hores 
del dia.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 53174)

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

Del punt 1

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

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

Del punt 2

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

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

Esmenes presentades
Reg. 53218 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 07.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 53218)

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

De la lletra b. Nova redacció: 

«b) Disposar els recursos necessaris i suficients per tal 
d’oferir formació especialitzada en llengua catalana i 
en català jurídic als diversos operadors del món de la 
justícia, així com col·laborar amb les organitzacions 
i associacions de promoció de la llengua catalana en 
aquest àmbit a fi de facilitar recursos complementaris 
als professionals jurídics».
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada i d’urgències 
mèdiques en horari nocturn, cap de setmana 
i dia festiu a Castellbisbal
Tram. 250-00839/10

Esmenes presentades
Reg. 53030; 53175 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 53030)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir el servei d’atenció continuada a la 
població de Castellbisbal els 365 dies de l’any les 24 
hores del dia.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 53175)

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

Del punt 1

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

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

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

Del punt 2

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

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

Esmenes presentades
Reg. 54807 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 54807)

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

Del punt 1

«1.Continuar vetllant perquè els agents dels cossos de 
seguretat i d’emergències de Catalunya gaudeixin de 
la formació específica necessària sobre la Llei orgà-
nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de da-
des i la normativa que la desenvolupa, així com sobre 
la normativa relativa al dret a la intimitat i la pròpia 
imatge.»

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

Del punt 2

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

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

Del punt 3

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

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

Esmenes presentades
Reg. 54803 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 54803)

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

Del punt 4

«4. Treballar per concertar territorialment la solució 
de la Via Orbital entre Sabadell (carretera de Caste-
llar del Vallès) i Granollers, tenint en compte l’aposta 
actual de totes les administracions pel corredor ferro-
viari mediterrani i la resta de previsions viàries a mig 
o llarg termini.»

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

Esmenes presentades
Reg. 54812 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 54812)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar els tràmits necessaris per a l’exe-
cució de les obres de millora de l’evacuació i de l’ac-
cessibilitat de l’estació de Poblenou de la línia 4 del 
metro, a Barcelona, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries vigents.»

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

Esmenes presentades
Reg. 54811 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 54811)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar els tràmits necessaris per a l’exe-
cució de les obres de millora de l’evacuació i de l’ac-
cessibilitat de l’estació de Ciutadella - Vila Olímpica 
de la línia 4 del metro, a Barcelona, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries vigents.»

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

Esmenes presentades
Reg. 54844 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 54844)

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

«El Parlament insta el Govern a presentar davant el 
Parlament en el termini de sis mesos una proposta de 
redefinició dels estatuts del CESICAT pel que fa als ob-
jectius genèrics, l’estructura interna i les tasques con-
cretes a desenvolupar amb la vocació de reconvertir-lo 
en una Agència governamental. Una proposta que de-
fineixi, especialment, els protocols de relació amb el 
Parlament de Catalunya i els mecanismes de control 
i informació parlamentari, incloent-hi informes de se-
guiment.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 54843 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 11.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 54843)

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

«El Parlament insta el Govern a presentar davant el 
Parlament en el termini de sis mesos una proposta de 
redefinició dels estatuts del CESICAT pel que fa als ob-
jectius genèrics, l’estructura interna i les tasques con-
cretes a desenvolupar amb la vocació de reconvertir-lo 
en una Agència governamental. Una proposta que de-
fineixi, especialment, els protocols de relació amb el 
Parlament de Catalunya i els mecanismes de control 
i informació parlamentari, incloent-hi informes de se-
guiment.»

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

Esmenes presentades
Reg. 54728 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 54728)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

D’un nou apartat 3

«3. El Parlament de Catalunya reitera la seva més 
enèrgica condemna i rebuig davant de qualsevol atac, 
coacció o exercici de la violència verbal o física que 
rebi un ciutadà o entitat de Catalunya qualsevol que 
sigui la suposada justificació ideològica de l’actua-
ció.»

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

Esmenes presentades
Reg. 54805; 54842 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 54805)

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

Del punt 1

«1. Continuar dotant a tots als agents que presten els 
seus serveis en la Regió Policial del Pirineu Occiden-
tal i les ABP Ripollès, Solsonès, i Berguedà de la uni-
formitat adequada per poder desenvolupar la seva tas-
ca en els mesos de fred més intens.

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

Del punt 2

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 54842)

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

Dels punts 1 i 2

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a vet-
llar per tal que la dotació de mitjans materials del Cos 
dels Mossos d’Esquadra sigui la suficient i necessària 
per garantir la seguretat pública, adaptant-se la seva 
utilització a les necessitats focalitzades per regions po-
licials i als criteris de disponibilitat pressupostària.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 54727 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 54727)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

De l’apartat 2

«[...] de la resta de l’Estat. Tanmateix, detallar les 
transferències rebudes, compromeses i/o previstes de 
l’Administració General de l’Estat pel servei de Funció 
pública inspectora de la Inspecció de Treball i de Se-
guretat Social, desglossat per capítols pressupostaris, i 
les despeses efectivament realitzades per aquest servei, 
desglossat per capítols pressupostaris, en els exercicis 
2011, 2012, 2013 i 2014.»

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

Esmenes presentades
Reg. 54802 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 54802)

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

Del punt 1

«1. Instar el Ministeri de Foment a redactar l’estudi in-
formatiu de la Via Orbital en el tram de Terrassa a Sa-
badell (carretera de Castellar del Vallès) d’acord amb 
el traçat consensuat, i cercar un acord territorial per 
la solució de la Via Orbital entre Sabadell i Granollers 
tenint en compte l’aposta actual de totes les adminis-
tracions pel corredor ferroviari mediterrani i la resta 
de previsions viàries a mig o llarg termini.»

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

Del punt 3

«3. Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de 
Fomento per incorporar al Plan de Infraestructures, 
Transporte y Vivienda les actuacions corresponents a 
l’adaptació per al trànsit de viatgers i la construcció 
dels nous trams de les dues comarques del Vallès del 
projecte de Línia Orbital ferroviària.»

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

Esmenes presentades
Reg. 54810 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 54810)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a elaborar un pla per fer efectiu 
el pagament dels deutes pendents que té amb els mu-
nicipis pels projectes d’intervenció integral de barris, 
prioritzant els deutes més antics, fins a finalitzar la do-
tació pressupostària establerta.»

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

Esmenes presentades
Reg. 54806 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 54806)

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

«El Parlament insta el Govern a continuar realitzant 
gestions davant el Govern de l’Estat per tal d’incre-
mentar de forma urgent el número d’examinadors del 
carnet de conduir a Catalunya.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 54726 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 54726)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a conèixer, de forma acurada, després 
de cada intervenció els productes utilitzats per retar-
dar o extingir l’incendi, així com la quantitat i qua-
litat d’aquests, per part de l’empresa contractada. En 
aquest sentit, s’establiran els protocols que siguin ne-
cessaris per verificar l’ús i la composició d’aquests 
productes.»

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

Esmenes presentades
Reg. 54815 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 54815)

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

Del punt 4

«4. Oferir suport institucional i organitzatiu per a l’im-
puls dels actes que emprenguin les entitats i associaci-
ons memorialistes commemorar l’any de l’exili repu-
blicà.»

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

Esmenes presentades
Reg. 54355; 54804 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 54355)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern, davant 
dels canvis efectuats en l’atenció primària de Ma-
taró (Maresme), en especial al Centre d’Atenció Pri-
mària de Rocafonda-Palau, a realitzar les actuacions 
següents en el diàleg amb les associacions veïnals i 
l’Ajuntament de Mataró de cara a resoldre les inqui-
etuds generades: 

– Actuar amb la màxima transparència aportant sem-
pre la informació necessària per escrit.

– Informar a l’ajuntament de Mataró quina és la ràtio 
de professionals que correspon als centres de primària 
de la ciutat, en base a quines variables es calculen i si 
són equivalents a les de la resta de ciutats catalanes 
amb característiques similars.

– Prendre les mesures necessàries per tal d’atendre el 
servei als CAP amb la dotació professional i de recur-
sos necessària, així com que es doni resposta a les in-
formacions que apunten a una discriminació d’algun 
centre mataroní respecte a altres del país.

– Resoldre amb rapidesa les qüestions organitzatives 
que dificulten la bona gestió de les hores de visita i la 
dispensació de receptes.

– Establir un mecanisme d’interlocució de cada cen-
tre d’atenció primària amb els seus usuaris per tenir 
canals de diàleg en les qüestions relatives a l’atenció 
a la població.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 54804)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar, amb la màxima urgència, les me-
sures ne cessàries per tal que les docto res Merino i Ro-
meu no siguin desplaçades del CAP de Rocafonda-El 
Palau de Mataró fins a la plena incorporació dels met-
ges retornats i a valorar la possibilitat de reforçar-ne 
la plantilla, d’acord amb les necessitats assistencials 
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de la població i en funció dels criteris de reordenació 
de l’atenció primària de salut.»

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00917/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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

Proposta de resolució d’ICV-EUiA a favor d’implantar 
un Tècnic/a d’Educació Infantil a l’escola Antoni Gau-
dí de Cornellà de Llobregat 

L’escola Antoni Gaudí, de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat), que compta amb dues línies de P3, no dis-
posa de la figura d’un Tècnic d’Educació Infantil que 
hauria de desenvolupar les funcions de col·laborar amb 
els/les mestres en el procés educatiu de l’alumnat, 
principalment en el desenvolupament d’hàbits d’au-
tonomia i en l’atenció de les necessitats bàsiques dels 
infants. Les principals funcions d’aquest tècnic/a són: 

– Participar en la preparació i desenvolupament d’ac-
tivitats d’ensenyament i aprenentatge: organització de 
l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al des-
envolupament de la sessió.

– Col·laborar en la planificació i el desenvolupament 
d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits 
d’autonomia de l’alumnat.

– Dur a terme activitats específiques amb alumnes 
pautades pel mestre/a tutor.

– Col·laborar en les activitats específiques d’atenció a 
les necessitats bàsiques dels infants.

– Participar en processos d’observació dels infants.

Sense cap explicació concreta ni objectiva a les famí-
lies de l’escola, aquesta indispensable figura d’atenció 
educativa no existeix a l’escola Antoni Gaudí. Aques-
ta figura, per les característiques pròpies del centre és 
fonamental, ja que l’Antoni Gaudí és una escola amb 

un gran varietat sociocultural de famílies que, moltes 
d’elles, no tenen el català ni el castellà com a llengua 
materna.

La petició, altament reivindicada per l’AMPA de l’es-
cola Antoni Gaudí, ve avalada per un escrit amb més 
de 1.400 signatures de recolzament.

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) Implantar, de forma urgent per aquest curs 2013-
2014, la figura d’un Tècnic/a d’Educació Infantil per 
a P3.

2) Garantir la continuïtat de la figura d’un Tècnic/a 
d’Educació Infantil per als propers cursos a l’escola 
Antoni Gaudí de Cornellà de Llobregat.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

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

Proposta de resolució sobre l’aportació a 
les beques de menjador i el finançament del 
servei de menjador escolar al Vallès Occi-
dental
Tram. 250-00918/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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

La situació de precarietat alimentària que estan patint 
moltes famílies de Catalunya, agreujada per la situació 
sòcio-econòmica que estem vivint, afecta d’una ma-
nera considerable a la comarca del Vallès Occidental.

En aquesta comarca industrial i afectada per les indig-
nants xifres d’atur que ataquen el nostre país, existei-
xen més de 9000 famílies, en el curs 2013-2014, amb 
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una renda inferior als 455 euros mensuals. Segons el 
Consell d’Alcaldes del Vallès Occidental, són 5.260 fa-
mílies que no poden garantir ni un sol àpat equilibrat 
al dia als seus fills i filles.

En aquest context, la deslleialtat del govern de la Ge-
neralitat de Catalunya cap a les entitats del món local 
ha agreujat considerablement la situació. A dia d’avui, 
el Departament d’Ensenyament no ha acomplert amb 
el seu compromís de finançar el 100% del servei de 
menjador a les famílies més vulnerables, fet que faci-
litaria eradicar la malnutrició infantil a la comarca del 
Vallès Occidental.

S’ha de recordar que, tot i no tenir les competències 
en aquest àmbit, els ajuntaments de la comarca en el 
seu conjunt aporten fins a dos milions d’euros a les be-
ques menjador. Una xifra altament insuficient si tenim 
en compte la situació econòmica de milers de famílies 
del Vallès Occidental.

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) Donar compliment a la moció subsegüent aprovada 
pel Parlament de Catalunya on s’instava el Govern a 
crear una partida oberta de beques menjador que do-
nés sortida a les necessitats alimentàries dels i les ne-
nes de Catalunya.

2) Una aportació de 2,6 milions d’euros al Vallès Oc-
cidental per a beques menjadors durant el present curs 
2013-2014 per donar atenció a totes les necessitats ali-
mentàries dels i les nenes de la comarca.

3) Desplegar el compromís del Departament d’Ense-
nyament de finançar el 100% del servei de menjador a 
les famílies més vulnerables de la comarca.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre la necessitat i 
la viabilitat de convertir en institut l’Escola 
Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00920/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 54120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, i Ferran Falcó Isern, di-
putat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
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 municipi de Badalona té una projecció demogràfica 
que indicaria que hi haurà un creixement de la pobla-
ció que en els propers anys realitzarà estudis d’Ense-
nyament Secundari Obligatori.

El municipi de Badalona disposa d’una xarxa d’insti-
tuts d’ensenyament secundari que dóna resposta a la 
demanda actual de forma suficient però que previsi-
blement no podrà donar resposta a la potencial major 
demanda dels propers anys.

L’antic edifici ocupat per l’Escola Lola Anglada queda 
buit i sense ús definit, i es troba situat en la zona esco-
lar on més clarament es pot produir el creixement de-
mogràfic d’estudiants d’Ensenyament Secundari Obli-
gatori a la ciutat.

Davant la possibilitat de repartir els futurs nous es-
tudiants entre els centres existents o de construir un 
nou institut de secundària, s’obre l’alternativa d’aprofi-
tar l’antic edifici de l’Escola Lola Anglada, que podria 
acollir fins a dues línies d’ESO.

Aquesta possibilitat requeriria d’una inversió econò-
mica significativa, que caldria valorar si seria inferior 
a la que implicaria l’ampliació d’un o més dels centres 
de secundària existents o la construcció d’un edifici de 
nova planta.

Alhora, les característiques de l’antic edifici de l’esco-
la Lola Anglada fan necessari que s’avaluï la viabilitat 
tècnica i arquitectònica que hi hauria perquè pogués 
acollir un centre d’Ensenyament Secundari Obligato-
ri, tenint en compte les necessitats d’obres de remode-
lació que aquesta opció requeriria.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar 
un estudi que determini la necessitat i la viabilitat tèc-
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nica de convertir en un institut d’ensenyament secun-
dari l’antic edifici de l’escola Lola Anglada de Bada-
lona.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre Ferran Falcó Isern 
Portaveu del GP de CiU Diputat del GP de CiU 

Proposta de resolució sobre la delegació de 
vot dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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 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

El vot dels càrrecs electes en les institucions públiques 
és personal i no delegable. Conciliar la vida laboral 
amb la familiar, també ho és.

Per aquest motiu, quan un càrrec electe està de baixa 
maternal o paternal o pateix una malaltia greu i no pot 
accedir temporalment al seu espai de treball, perd la 
capacitat d’exercir el seu dret a vot en el plenari de la 
institució i perd, per tant, la representativitat per a la 
qual va ser elegit o elegida.

El Parlament de Catalunya ja va regular, amb l’article 
84 del Reglament del Parlament de Catalunya, la pos-
sibilitat de delegació de vot de les diputades durant la 
baixa de maternitat.

Aquesta delegació, però, no dóna resposta encara als 
casos de baixa de paternitat o per malaltia greu. Ai-
xí mateix, els càrrecs electes de la resta d’institucions 
públiques de Catalunya continuen sense poder gaudir 
d’aquest dret, en cap dels tres casos exposats.

D’altra banda, cal contemplar també les diferents pos-
sibilitats per fer efectiu aquest dret de vot en situació 
de baixa.

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 es compromet a modifi-
car l’article 84.1 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya per tal que inclogui, en els subjectes del dret a 
delegar el vot, els diputats que causin baixa per pater-
nitat i els diputats i diputades que causin baixa per una 
malaltia greu.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

a. A promoure els canvis legislatius necessaris per in-
cloure la possibilitat de delegació de vot en els casos 
de baixes per maternitat, paternitat o malalties greus 
dels i les electes en les administracions locals o la pos-
sibilitat de vot telemàtic, posant els mecanismes per 
fer-ho efectiu.

b. A estudiar tècnicament i jurídicament la possibilitat 
de substitució del càrrec electe que causa baixa pel se-
güent en la llista de manera temporal quan les baixes 
hagin de ser superiors a un mes.

c. A estudiar la possibilitat del vot telemàtic com una 
via més per fer compatible la baixa d’un diputat o 
diputada i l’exercici del seu dret a vot, quan causi bai-
xa per alguns dels supòsits establerts.

d. A fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’estat per tal que promogui els canvis legislatius ne-
cessaris.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la protecció 
dels boscos madurs
Tram. 250-00922/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El mes d’abril de l’any passat es va celebrar a l’Escola 
Forestal de Santa Coloma de Farners les «II Jornades 
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de Boscos Madurs», en les seves conclusions alertaven 
de la destrucció de dits boscos i destacaven les múlti-
ples oportunitats que hi ha de posar-los en valor.

Els boscos madurs són els ecosistemes terrestres més 
complexos, rics i estables de Catalunya, però també 
els més escassos. Al llarg de la història han estat tan 
explotats, que avui dia els que són una mica madurs 
amb prou feines ocupen el 3% de la superfície fores-
tal arbrada del país. En aquests moments no tenen una 
protecció especifica en el nostre país.

Com es deia anteriorment en les conclusions de dites 
Jornades es feia referencia també a les diverses opor-
tunitats que oferien pels seus valors socials com l’edu-
cació ambiental, el valor terapèutic i els valors estètics 
i de lleure que tenen un potencial econòmic extraordi-
nàriament superior al valor de la seva fusta i unes pos-
sibilitats de crear llocs de treball vinculats a aquestes 
activitats, que es perden amb cada bosc madur que és 
tallat.. Així mateix ofereixen oportunitats úniques per 
la recerca científica, en la mesura que són indrets ido-
nis per estudiar la dinàmica forestal associada a l’en-
velliment de l’ecosistema forestal i la singular biodi-
versitat que caracteritza la presència de fusta morta i 
en descomposició.

L’any 2011 el CREAF va finalitzar l’Inventari de Bos-
cos Singulars de Catalunya encarregat l’any 2008 pel 
desaparegut Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge. Dit Inventari compren una mostra representati-
va dels millors boscos madurs de Catalunya. Aquests 
boscos equivalen a només el 0’3% de la superfície fo-
restal arbrada, i la gran majoria estan en espais de la 
Xarxa Natura 2000.

Estudis elaborats per l’Institut de Medi Ambient de la 
universitat de Girona, que contemplen altres boscos 
madurs inventariats o catalogats a escala comarcal, o 
d’espais naturals protegits, ampliarien aquesta propor-
ció fins a 2’3% dels boscos de Catalunya. En tot cas, es 
tracta d’un percentatge ínfim. Per aquest motiu, la seva 
preservació no té, ni pot tenir, cap incidència negativa 
en la producció forestal del país.

En el poc temps que ha transcorregut des de la fina-
lització d’aquests estudis, una part dels seus boscos 
ja han estat fortament alterats o destruïts per tallades, 
començant pel més extens de tots, que es trobava dins 
del Paratge Natural d’Interès Nacional del Pedraforca. 
I si això passa amb la petita mostra representativa dels 
boscos antics continguda en l’Inventari del CREAF, a 
l’interior d’espais legalment protegits, és fàcil imagi-
nar com són tractats la resta de boscos madurs de Ca-
talunya que no tenen aquesta protecció.

També en les conclusions de les II Jornades hi havia 
un seguit de recomanacions adreçades a les adminis-
tracions competents que nou mesos més tard no s’ha 
impulsat cap mesura en aquesta direcció es segueixen 
autoritzant la talla dels escassíssims i petits boscos 
madurs que resten a Catalunya.

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. Analitzar tota la planificació forestal vigent en els 
boscos públics i privats a fi d’identificar els boscos 
madurs que es troben dins de plans forestals que no 
els protegeixen i impulsar-ne la revisió per garantir-ne 
la salvaguarda.

2. Adoptar les mesures necessàries per tal que, d’ara 
endavant, els instruments d’ordenació forestal inclo-
guin reserves de bosc sense intervenció, sempre que 
sigui possible, per protegir els espais forestals amb 
més potencial per esdevenir boscos madurs en un  
futur.

3. Impulsar la planificació de la protecció de la resta 
de boscos madurs, què no estiguin inclosos en cap pla-
nificació forestal mitjançant els instruments més adi-
ents, inclosos els fiscals.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’ocupació il-

legal d’habitatges al barri de Can Puiggener, 
de Sabadell
Tram. 250-00923/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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’Interior.

Exposició de motius

El barri de Can Puiggener en el municipi de Sabadell 
pateix una greu situació en un doble vessant. Per una 
banda, una vessant social on es constata amb molta 
intensitat els efectes de la crisis econòmica en deter-
minades famílies del municipi i d’un alt nivell d’atur 
entre els veïns. I per l’altre, la vessant del civisme i 
convivència, on es produeixen alteracions greus de la 
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convivència i, en els casos més greus, de la seguretat 
dels veïns del barri.

Entre alguns dels problemes del barri podem assenya-
lar el deteriorament d’habitatges de titularitat d’admi-
nistracions públiques; l’acumulació de ferralla en di-
versos indrets, com per exemple, en la Ronda Maria 
Gispert; el mal ús d’instal·lacions i espais públics com 
per exemple el de Can Junqueras; la destrossa del mo-
biliari urbà; les baralles entre grups de persones, etc.

Un dels problemes més específics és l’ocupació il·legal 
de pisos. Els veïns comprenen la desesperació i el dra-
ma de algunes famílies que realitzen aquestes ocupa-
cions davant la constatació de que les administracions 
públiques competents, la Generalitat i l’Ajuntament, 
no ha donat una resposta satisfactòria a les seves ne-
cessitats. Fins i tot, s’ha denunciat el fet que alguna 
persona ha ocupat més d’un pis per després llogar-lo a 
tercers fent negoci d’aquestes situacions tant extremes.

El problema és genera amb l’actitud d’algunes d’aques-
tes persones que han ocupat aquests habitatges sense 
títol per poder-ho fer. Algunes d’elles deterioren greu-
ment les zones comuns dels edificis; acumulen deixa-
lles; s’enfronten amb una actitud agressiva als veïns; 
manipulen els comptadors d’aigua i llum, etc.

Els problemes descrits afecten greument, en un primer 
moment, al civisme i a la convivència entre els veïns 
i, si no es dona una resposta efectiva, deriven en situ-
acions que afecten a la seguretat dels mateixos veïns.

El passat 17 d’octubre de 2012, es va celebrar una reu-
nió en la seu de l’Associació de Veïns del barri de Can 
Puiggener on van assistir representants del Govern Lo-
cal i dels grups municipals. Es va decidir crear una me-
sa de treball per realitzar el diagnòstic de la situació i 
acordar conjuntament les mesures per fer front a aques-
ta problemàtica. Però, la resposta no ha estat efectiva.

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. Establir un dispositiu de seguretat dels Mossos 
d’Esquadra conjuntament amb la Policia Local de Sa-
badell, en la forma que s’acordi amb l’Ajuntament de 
Sabadell, per tal de garantir una major presència en el 
barri de Can Puiggener de Sabadell. Aquestes patru-
lles han de treballar conjuntament amb els Serveis So-
cials de l’Ajuntament i amb els veïns del barri per fer 
front a aquestes situacions d’incivisme i d’inseguretat.

2. Que l’actuació d’aquest dispositiu de seguretat do-
ni resposta a les situacions d’incivisme, en un primer 
moment, i d’inseguretat, posteriorment, que viuen els 
veïns del barri i, molt especialment, en determinades 
comunitats de veïns.

3. Garantir que tots els habitatges que siguin titula-
ritat d’una administració pública es trobin legalment 
ocupats per aquelles persones que en tenen necessitat 
i no hagin pisos buits. En relació als habitatges que 
són propietat d’altres persones o empreses, fomentar 
acords que permetin el lloguer d’aquests habitatges o 
la seva inclusió en la borsa de lloguer social i que, en 
tot cas, adoptin les mesures adients per evitar l’ocupa-
ció il·legal dels seus habitatges.

4. Impedir, conjuntament amb l’Ajuntament de Saba-
dell, l’actuació organitzada d’aquelles persones que 
ocupen il·legalment diversos pisos per després llo-
gar-los a tercers.

5. Garantir i ajudar a les administracions públiques 
per tal que tots aquells edificis de la seva titularitat, 
que estiguin abandonats, es rehabilitin o enderroquin.

6. Evitar la manipulació per obtenir determinats sub-
ministraments que poden perjudicar a altres veïns.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

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

Proposta de resolució sobre la publicació de 
les balances fiscals
Tram. 250-00924/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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

El ministre d’Hisenda del Govern de l’Estat, Cristóbal 
Montoro ha anunciat que el Govern de l’Estat no pu-
blicarà les balances fiscals, tal com s’ha realitzat fins 
ara, i s’havia compromès, perquè tot i que són correc-
tes, ha dit, són utilitzades de forma indeguda per afa-
vorir el procés sobiranista que viu Catalunya.

Les balances fiscals són un element bàsic d’informació 
per a les institucions i la ciutadania i la decisió de no 
publicar les dades que les fan possibles, i substituir-les 
per una altra forma de càlcul, és un atac a la transpa-
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rència indispensable en una democràcia. Les explica-
cions del ministre Montoro han causat indignació en 
bona part de la ciutadania catalana.

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 indignació i el seu re-
buig a la decisió del Govern de l’Estat de deixar de pu-
blicar les balances fiscals.

2. El Parlament insta el Govern a realitzar totes les 
gestions necessàries per aconseguir que el Govern de 
l’Estat continuï publicant les balances fiscals, assegu-
rant, en tot cas, la publicitat de les dades que permeten 
elaborar-les.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

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

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
districte de Sarrià - Sant Gervasi, de Barce-
lona
Tram. 250-00925/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-

sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-
drà a disposició per substituir els projectils de caut-
xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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: 

1. Construir una comissaria de Mossos d’Esquadra al 
districte de Sarrià-Sant Gervasi, de Barcelona, al solar 
situat al carrer dels Quatre Camins, número 16.

2. Dotar aquesta comissaria amb els recursos materi-
als i humans necessaris per prestar el seu servei al ter-
ritori en què s’ha d’ubicar.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
districte de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00926/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
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guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-
sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-
drà a disposició per substituir els projectils de caut-
xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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: 

1. Construir una comissaria de Mossos d’Esquadra al 
districte de Sant Martí, de Barcelona, reformant un 
edifici preexistent, situat entre els carrers d’Àvila, 146 
i Badajoz, 151-153, de Barcelona.

2. Dotar aquesta comissaria amb els recursos materi-
als i humans necessaris per prestar el seu servei al ter-
ritori en què s’ha d’ubicar.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
la Jonquera
Tram. 250-00927/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54290 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-
sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-
drà a disposició per substituir els projectils de caut-
xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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: 

1. Construir una comissaria de Mossos d’Esquadra al 
municipi de La Jonquera.
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2. Dotar aquesta comissaria amb els recursos materi-
als i humans necessaris per prestar el seu servei al ter-
ritori en què s’ha d’ubicar.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions per als 
Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de 
Barcelona
Tram. 250-00928/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54291 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-
sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-
drà a disposició per substituir els projectils de caut-

xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en funcionament de manera immediata 
les instal·lacions ja construïdes i destinades a la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra dins l’Es-
tació ferroviària de Sants, a Barcelona, clausurant les 
dependències actuals situades en una caseta d’obra a la 
que s’ha donat provisionalment aquest ús.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la ràtio de 4,5 agents de policia per cada 
1.000 habitants
Tram. 250-00929/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54292 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-
sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
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i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-
drà a disposició per substituir els projectils de caut-
xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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: 

1. Garantir el compliment de la ràtio de 4,5 policies 
per cada 1.000 habitants.

2. Dur a terme les accions pertinents, incloent-hi, si 
escau, la negociació amb el Govern de l’Estat mitjan-
çant la Comissió Bilateral, per completar a la major 
brevetat possible la plantilla de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra, incorporant-hi almenys 
1.000 agents, tenint en compte les previsions de des-
plegament i les noves necessitats detectades en els di-
ferents territoris de Catalunya.

3. Incrementar els efectius dels Mossos d’Esquadra 
destinats a les regions i àrees bàsiques policials de ca-
ràcter més rural i agrari per tal de millorar la preven-
ció de robatoris en les explotacions agràries, sense de-
satendre la resta de destinacions.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la dotació 
d’uniformes complets i adequats als agents 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-
sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-
drà a disposició per substituir els projectils de caut-
xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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: 

1. Garantir la dotació d’una uniformitat adequada i 
completa al conjunt dels agents dels Mossos d’Esqua-
dra, incloent-hi la roba i calçat d’hivern i d’estiu que 
permeti el desenvolupament de les seves tasques poli-
cials en condicions adients.

2. Garantir a les unitats especialitzades la dotació dels 
equips de protecció individual necessaris per al desen-
volupament de les seves tasques, com són, entre d’al-
tres, els cascs per a les unitats de trànsit, les armilles 
lleugeres, els guants antitall, o altres elements de pro-
tecció personal complementaris per a les unitats en 
tasques d’ordre públic o de seguretat ciutadana.

3. Garantir a totes les regions policials la dotació de 
munició suficient per atendre les necessitats de forma-
ció en tir dels agents que hi estan destinats.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre els problemes 
estructurals o de manteniment de les comis-
saries i dependències policials dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00931/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-
sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-
drà a disposició per substituir els projectils de caut-
xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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: 

1. Realitzar una campanya d’inspeccions a les comis-
saries i dependències policials per tal d’elaborar un 

informe sobre els problemes estructurals o de mante-
niment que puguin tenir, prioritzar les reparacions o 
tasques de manteniment a efectuar, i establir un calen-
dari d’actuacions pel 2014 i 2015 que resolgui les defi-
ciències i problemes detectats.

2. Garantir les dotacions econòmiques necessàries per 
la reposició del mobiliari que no es trobi en condici-
ons a les comissaries i altres dependències dels Mos-
sos d’Esquadra.

3. Realitzar una inspecció a les àrees de detinguts de 
les que disposa el cos de Mossos d’Esquadra a fi d’ela-
borar un informe sobre les mancances i necessitats de-
tectades, que serveixi de base per orientar les accions 
encaminades a garantir la seguretat i salubritat de les 
instal·lacions, pensant tant en les necessitats dels fun-
cionaris que hi treballen com en les de les persones 
que hi puguin estar detingudes.

4. Garantir, amb caràcter immediat, que en tot mo-
ment les àrees de detinguts disposin d’atenció mèdica 
i sanitària disponible, la presència de desfibril·ladors i 
de personal format en el seu ús a les esmentades àrees 
de detinguts.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de la xarxa Rescat a les líni-
es de metro
Tram. 250-00932/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
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inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-
sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-
drà a disposició per substituir els projectils de caut-
xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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: 

1. Garantir la cobertura, dins l’any 2014, de la xarxa 
de comunicacions anomenada RESCAT, dins el con-
junt de línies de metro de Transports Metropolitans de 
Barcelona.

2. Garantir la cobertura adient de la xarxa de comuni-
cacions anomenada RESCAT a totes les comissaries i 
dependències dels Mossos d’Esquadra.

3. Comprometre’s a la reparació o substitució immedi-
ata de les emissores que no funcionin adequadament, 
a fi de garantir les comunicacions internes del cos de 
Mossos d’Esquadra, i evitar que els agents hagin de fer 
ús dels seus dispositius mòbils particulars en situaci-
ons d’emergència.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol per a coordinar l’acció conjunta 
dels Mossos d’Esquadra i les policies locals
Tram. 250-00933/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-
sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-
drà a disposició per substituir els projectils de caut-
xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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: 

1. Establir un Pla o Protocol per a millorar la coordi-
nació i l’acció conjunta de la policia de Catalunya amb 
les policies locals que, entre d’altres mesures, recuperi 
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la línia de suport als ajuntaments per a informàtica, te-
lecomunicacions i logística.

2. Assegurar que les patrulles del cos de Mossos d’Es-
quadra es puguin comunicar amb les de les policies 
locals del seu àmbit d’actuació.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la dotació de 
recursos per a la reparació, el manteniment 
i la higienització dels vehicles dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00934/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-
sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-

drà a disposició per substituir els projectils de caut-
xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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: 

1. Disposar recursos extraordinaris suficients, dins 
l’any 2014, per a la reparació i manteniment del parc 
mòbil del cos de Mossos d’Esquadra, així com per ga-
rantir l’adequada i regular higienització dels vehicles.

2. Disposar recursos extraordinaris suficients, dins 
l’any 2014, per garantir que tots els vehicles del parc 
mòbil del cos de Mossos d’Esquadra disposen de la 
corresponent pòlissa d’assegurança i que se n’està al 
corrent de pagament, permetent així que tots els vehi-
cles del parc mòbil puguin circular i servir al cos.

3. Garantir, dins l’any 2014, un increment del nombre de 
vehicles tot terreny destinats a les àrees quina orografia 
en requereixi, a fi de prestar un servei públic eficient.

4. Disposar recursos extraordinaris suficients per ga-
rantir el pagament de la renovació dels carnets BTP 
als agents que han de conduir vehicles prioritaris.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre el material antiavalots de 
què disposa el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00935/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
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Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-
sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-
drà a disposició per substituir els projectils de caut-
xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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 presentar al Parlament de Catalunya, en el 
termini d’un mes, un informe sobre les eines o dis-
positius que durant els anys 2013 i 2014 hagi adqui-
rit o dels que pugui disposar per virtut d’arrendament 
o qualsevol altra fórmula, així com sobre els que tin-
gui pensat adquirir o disposar-ne mitjançant qualsevol 
altra fórmula durant el 2014, 2015 o 2016, destinats 
al seu ús com a material antiavalots. Aquest informe 
haurà de consignar el fabricant, marca, model, carac-
terístiques tècniques, preu i quantitats de les eines o 
dispositius destinats als Mossos d’Esquadra, així com 
aquesta mateixa informació per als projectils o muni-
ció que puguin requerir. L’informe també haurà d’es-
pecificar la formació requerida pels agents que els 
hagin d’emprar, si aquesta s’ha dut a terme o es du-
rà a terme amb recursos propis o contractant cursos 
amb el fabricant o comercialitzador, i en tot cas el cost 
d’aquesta formació. Per últim, l’informe haurà d’espe-
cificar si existeixen o no estudis sobre l’impacte en la 
salut de les persones d’aquestes eines o dispositius, i 
informes sobre la seva adequació a diferents situaci-
ons operatives i tàctiques i, en cas informatiu, incloure 
aquests informes com a annexes.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un parc de bombers a Vilafranca del Pe-
nedès i sobre el millorament d’altres parcs 
de bombers
Tram. 250-00936/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La prestació d’un servei públic essencial per a la se-
guretat dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, 
com és el que presten els bombers de la Generalitat i 
els bombers voluntaris, requereix també que les infra-
estructures que els serveixen de base estiguin en les 
condicions estructurals, de manteniment i d’ubicació 
adequades per a la prestació del servei.

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: 

1. Construir un nou parc de bombers a Vilafranca del 
Penedès.

2. Realitzar obres de millora dels parcs de bombers 
voluntaris de Sant Hilari de Sacalm, Tossa de Mar, Ri-
bes de Freser, Sant Climent i Port Bou.

3. Presentar un informe al Parlament, en el termini de 
dos mesos, sobre el canvi d’emplaçament dels parcs de 
bombers de Lloret de Mar i la Vall d’Aro.

4. Realitzar una inspecció del conjunt dels parcs de bom-
bers de Catalunya per tal d’elaborar un informe sobre 
els problemes estructurals i deficiències o necessitats 
de manteniment que s’hi observin, establir les prioritats 
a abordar, i un calendari per abordar les reparacions i  
tasques de manteniment durant els anys 2014 i 2015.

5. Disposar els recursos extraordinaris suficients per 
abordar les prioritats en matèria de reparacions i mante-
niment dins el calendari establert per l’esmentat informe.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la dotació de material d’ofimàtica a les 
oficines i dependències dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00937/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de 
garantir que els agents presten aquest servei en les 
adequades condicions pel que fa a la dotació d’equips 
de protecció individual i d’uniformitat adequada a les 
inclemències climatològiques i canvis estacionals, així 
com a les diferents especialitats. També s’ha de ga-
rantir que les comissaries i dependències policials es 
troben en condicions adequades per a treballar-hi, per 
atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de les per-
sones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar que el 
parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a la se-
va finalitat, que les xarxes de comunicacions estan en 
bon estat de funcionament i tenen la cobertura adient, 
i que hi ha coordinació i intercomunicació amb les po-
licies locals. També assegurar la formació adequada 
als agents i la disponibilitat dels materials i recursos 
ofimàtics necessaris per a desenvolupar les tasques ad-
ministratives pròpies de qualsevol cos policial. Per úl-
tim, també cal garantir el coneixement per part de la 
ciutadania de quines són les eines o dispositius que la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tin-
drà a disposició per substituir els projectils de caut-
xú que el Parlament va aprovar retirar definitivament a 
partir del 30 d’abril de 2014.

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: 

1. Garantir a totes les oficines i dependències dels 
Mossos d’Esquadra l’adequada dotació de material 

ofimàtic, inclosos els recanvis de tòner i tinta per a fo-
tocopiadores i impressores, que permetin desenvolu-
par les tasques policials amb normalitat i amb totes 
les garanties per als ciutadans que es relacionen amb 
l’administració.

2. A establir un programa de transició, incloent l’ade-
quada formació dels agents, a sistemes operatius i pro-
gramari d’oficina lliures, a fi de generar un estalvi en 
llicències de programari propietari. Aquest programa 
ha de culminar durant l’any 2016.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places per a bombers professionals du-
rant el 2014
Tram. 250-00938/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La plantilla del Cos de Bombers de Catalunya està for-
mada per 2.481 efectius i es preveu que durant el 2014 
aquesta plantilla es vegi reduïda en 200 places, per di-
ferents motius com són jubilacions, segones activitats i 
excedències. Malgrat aquesta situació, el Govern no té 
prevista la convocatòria d’incorporació de noves pla-
ces de bombers professionals fins el 2020.

Actualment una gran part dels parcs de bombers de 
Catalunya s’han trobat per sota dels mínims de perso-
nal establert pel Departament d’Interior, i alguns han 
hagut de tancar per manca de personal, creant situació 
de col·lapse a altres parcs de bombers que han hagut 
d’ampliar la seva zona d’actuació per poder cobrir els 
serveis dels parcs tancats, situació que minva la res-
posta operativa i posa en risc la ciutadania.

I un exemple d’aquest risc que posa en risc la ciuta-
dania és el foc que es va declarar en un habitatge de 
Calaf el passat 29 de setembre, on l’emergència va 
ser atesa per dotacions del parc de Manresa, ja que el 
parc de bombers de Calaf estava tancat. La resposta 
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de bombers va ser de més de 28 minuts, que no com-
pleix amb el que estableix La Carta de Serveis dels 
Bombers de la Generalitat, que marca que en entorns 
urbans el temps màxim d’arribada ha d’estar per sota 
dels 20 minuts.

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: 

1. Fer una convocatòria de bombers professionals du-
rant el 2014 per cobrir les places vacants als parcs de 
bombers de Catalunya.

2. Garantir la plantilla necessària perquè els parcs de 
bombers compleixin amb el sistema de dotació míni-
ma per garantir una capacitat d’actuació en emergènci-
es i que cap parc de bomber hagi de tancar.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Ai-
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que 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’Ensenyament i Univer-
sitats.

Exposició de motius

Amb data 2 de maig de 2013, la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, va aprovar la Resolució 115/X del 
Parlament de Catalunya sobre la continuïtat de l’Es-
cola Els Ai güerols, de Santa Perpètua de Mogoda per 
unanimitat, on estableix en el seu punt «a) ...que el De-
partament d’Ensenyament i els seus serveis territorials 
al Vallès Occidental facin marxa enrere en la intenció 
de tancar l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de 
Mogoda (Vallès Occidental)», on es garanteix la conti-
nuïtat d’aquesta escola.

Amb data 21 de gener de 2014, l’Honorable Conse-
llera d’Educació respondre per escrit a una pregunta 
formulada al Parlament que: «... Tenint en compte que 
l’Escola Els Aigüerols no està cons truïda sinó que es-
tà ubicada en mòduls prefabricats, i que els primers 
alumnes de l’escola estan cursant pri mer de primària, 
el Departament d’Ensenyament no considera necessa-
ri la construcció d’un nou equipa ment educatiu al mu-
nicipi per acollir línies d’infantil i primària, atès que 
no caldran a partir del curs 2015-2016, tal com confir-
men les dades dels naixements de l’any 2012.» Des del 
Departament d’Educació s’explicava que no s’obriria 
matriculació a P3 al mencionat centre escolar, i, s’ex-
pressava que no hi havia necessitat, ja que amb l’oferta 
de centres concertats i els altres públics de la població, 
es cobrien les necessitats d’escolarització a P3 de la 
població.

Atès que tots sabem que la no escolarització a P3 en 
un centre escolar, és l’inici del tancament del centre 
que no pot oferir aquesta matriculació. Que a més, 
aquesta possible no matriculació es cobreix amb línies 
de matriculació de centres concertats.

Vist que no permetre que un centre ofereixi matricula-
ció, impedeix a les famílies que puguin demanar l’es-
colarització en el centre i se’l condemni al tancament 
sense que els pares i mares puguin escollir aquest cen-
tre en primera opció.

Atès que la Honorable Consellera d’Ensenyament va 
enviar una carta a l’AMPA dels Aigüerols en la que es 
deia que en el marc dels pressupostos de la Generali-
tat per l’any 2012, en l’apartat finançaments, el Govern 
es compromet a dur a terme la construcció de diverses 
escoles al territori, entre les quals figura l’Escola Els 
Aigüerols.

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

Proposta de resolució

El Parlament es ratifica en la seva voluntat de que no 
es tanqui l’escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de 
Mogoda.

El Parlament insta el Govern a: 

1. Donar compliment a la Resolució 115/X del Parla-
ment sobre la continuïtat de l’Escola Els Ai güerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda, permetent la matriculació 
a P3 a l’escola Els Aigüerols.

2. Iniciar la construcció de l’escola Els Aigüerols de 
Santa Perpètua de Mogoda, tal i com es va establir 
dins de les disponibilitats pressupostaries per l’any 
2012.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre el tractament 
prioritari dels problemes relatius als drets 
humans en les relacions bilaterals d’Espa-
nya i de la Unió Europea amb els països del 
nord d’Àfrica i del Pròxim Orient
Tram. 250-00940/10

Presentació
Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió, Gemma Calvet i Barot, 

del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup 

Parlamentari Socialista, Juan Milián Querol, 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 

Unida i Alternativa, José María Espejo-Saavedra 

Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54506 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Han passat més de dos anys des que l’anomenada «pri-
mavera àrab» va començar a països del Nord d’Àfrica 
i el Pròxim Orient com Tunísia, Egipte, Líbia, Síria, 
Iemen, Aràbia Saudita o Bahrain. Moltes persones de 
la regió, unides per una causa comuna, van inundar els 
carrers per exigir un canvi i van patir greus violacions 
de drets humans davant la repressió exercida per fer 
callar les protestes.

Considerant que el tipus de relacions mantingudes du-
rant anys per la Unió Europea i els seus Estats mem-
bres, inclosa Espanya, amb els Governs repressius 
d’aquests països no van impulsar millores en la situa-
ció dels drets humans; que els disturbis en aquesta re-
gió van ocasionar desplaçaments massius; que les do-
nes continuen patint discriminació tant en la llei com 
en la pràctica; constatant que les armes, municions i 
equips utilitzats contra manifestants en la seva majoria 
pacífics, van ser desplegats per privar a les persones de 
l’exercici legítim del dret a la llibertat d’expressió, reu-
nió i manifestació; 

I tenint en compte l’oportunitat de canvi del context 
dels drets humans, es fa necessari que el Parlament de 
Catalunya es pronunciï al respecte i posi en coneixe-
ment del Govern espanyol la necessitat de situar, en el 
marc de les seves relacions bilaterals amb els governs 
del Nord d’Àfrica i Pròxim Orient, el respecte i la pro-

tecció real i efectiva dels drets humans al centre de 
tota iniciativa.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasig-
nats presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que traslladi al Govern de l’Estat la necessitat 
de les següents mesures: 

1. Garantir un tractament prioritari dels problemes de 
drets humans en les relacions bilaterals d’Espanya i de 
la U.E amb aquests països.

2. Dur a terme una revisió exhaustiva, cas per cas, de to-
tes les transferències i exportacions d’armes a la regió, i 
suspendre i denegar aquelles transferències d’armes so-
bre les quals existeix un risc substancial que s’utilitzaran 
per cometre o facilitar violacions de drets humans.

3. Promoure la cooperació d’aquests països amb els 
mecanismes de drets humans de les Nacions Unides; i 
la ratificació dels tractats internacionals en matèria de 
drets humans.

4. Instar a les autoritats d’aquests països a posar fi a 
la impunitat i impulsar l’obertura d’investigacions in-
dependents, completes i exhaustives de les violacions 
de drets humans comeses en el transcurs de les revol-
tes i en el passat, assegurant que els responsables són 
portats davant la justícia i que les víctimes i les se-
ves famílies reben reparació, així com a posar fi a les 
detencions arbitràries i als judicis sense garanties, i a 
prohibir la tortura i altres maltractaments.

5. Ajudar les autoritats a promoure i protegir els drets 
de les dones, garantir la participació de les dones i po-
sar fi a la seva discriminació, i instar-les a lluitar con-
tra la violència de gènere i la violència sexual.

6. Promoure l’abolició de la pena de mort, tot decla-
rant una moratòria fins que sigui abolida, i instar les 
autoritats d’aquests països a respectar la llibertat d’ex-
pressió, manifestació i reunió, de manera que les lleis 
que penalitzin aquests drets es modifiquin per estar 
d’acord amb les lleis i normes internacionals o, en cas 
contrari, que siguin derogades.

7. Alhora, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a que traslladi al Govern espanyol 
la necessitat de situar el respecte i la protecció real i 
efectiva dels drets humans al centre de totes les relaci-
ons que mantingui amb els governs del nord d’Àfrica 
i Pròxim Orient, tenint en compte les preocupacions 
esmentades en els paràgrafs anteriors.

8. Instar el Govern de la Generalitat a reforçar les po-
lítiques de cooperació en els països esmentats anteri-
orment.

9. Transmetre una còpia d’aquesta resolució al Minis-
teri d’Afers Exteriors i de Cooperació Espanyol, D. 
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José Manuel García-Margallo y Marfil, així com als 
consolats dels països esmenats que siguin presents a 
Catalunya i a Amnistia Internacional Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014

Mireia Canals i Botines, portaveu a la CAEUEC del 
GP de CiU; Gemma Calvet i Barot, portaveu a la CA-
EUEC del GP d’ERC; Miquel Iceta i Llorens, portaveu 
a la CAEUEC del GP SOC; Juan Milián Querol, por-
taveu a la CAEUEC del GP del PPC; Sara Vilà Ga-
lan, portaveu a la CAEUEC GP ICV-EUiA; José Ma-
ría Espejo-Saavedra Conesa, portaveu a la CAEUEC 
del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
en els actes commemoratius del cinquantè 
aniversari del llibre «Els altres catalans» de 
Paco Candel
Tram. 250-00941/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 54515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, David Bonvehí i Tor-
ras, diputat, Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Francisco Candel Tortajada va néixer el 31 de maig del 
1925 a Casas Altas, Racó d’Ademús, al País Valencià.

Quan era molt petit, la seva família es traslladà a Bar-
celona, on es va instal·lar al carrer d’Ulldecona de les 
Cases Barates de Can Tunis, al barri «Eduard Aunós» 
de la Zona Franca de Barcelona, avui «Barri de la Ma-
rina».

Conegut com a Paco Candel fou un escriptor, perio-
dista i polític. Va escriure diverses novel·les, contes i 
llibres d’assaig, així com articles i reportatges. Col-
laborà amb diversos diaris i revistes com Tele/Exprés, 
Serra d’Or o l’Avui.

Gran part de la seva obra està dedicada a l’onada mi-
gratòria espanyola de mitjan segle xx a l’àrea metro-
politana de Barcelona.

Simpatitzant del Partit Socialista Unificat de Catalu-
nya (PSUC), el 1977 fou elegit senador a les Corts es-
panyoles per la demarcació de Barcelona sota la can-

didatura de l’Entesa dels Catalans. El 1979 fou elegit 
regidor de l’Hospitalet de Llobregat per la llista del 
PSUC i es va fer càrrec del departament de Cultura.

El 1983 fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi, l’any 
2000 amb el Premi d’Honor Ciutat de L’Hospitalet, el 
2003 també fou guardonat amb la Medalla d’Or de 
la Generalitat de Catalunya i el 2004 amb la Medalla 
d’Honor de Barcelona.

Va morir a Barcelona el 23 de novembre de 2007 des-
prés d’una llarga malaltia.

L’any 1964 va escriure «Els altres catalans» on abor-
da la problemàtica de la forta immigració que va rebre 
Catalunya durant el període de l’expansió industrial a 
la postguerra. Candel és testimoni directe de la gent, 
dels ambients, dels problemes i de les inquietuds de 
la Catalunya suburbial, ja que ell mateix en va formar 
part.

Aquest assaig va tenir un gran ressò i un fort impac-
te social pel plantejament d’una situació que fins ales-
hores no havia estat tractada d’una manera oberta. Al 
llarg dels anys, «Els altres catalans» s’ha convertit en 
un document històric sobre la immigració a Catalunya 
de referència obligada, i que actualment torna a tenir 
plena vigència.

Enguany es commemora el cinquantè aniversari de la 
publicació del llibre.

La «Fundació Paco Candel» que té com a missió do-
nar suport a les persones immigrades que vénen a Ca-
talunya en el seu procés d’integració a la societat cata-
lana, ha endegat, un programa d’actes commemoratius 
del cinquantè aniversari de la publicació de «Els altres 
catalans» que recentment han presentat a la Presidenta 
del Parlament, la M.H. Sra. Núria de Gispert i Català.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya se suma al cinquantè 
aniversari de la publicació del llibre «Els altres cata-
lans» de Paco Candel i manifesta la seva voluntat de 
col·laborar en els actes commemoratius que en ocasió 
d’aquest aniversari organitzi la Fundació Paco Candel.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a col-
laborar amb els actes que s’organitzin en ocasió d’aquest 
cinquantè aniversari des de la Fundació Paco Candel, o 
des d’altres entitats o institucions, així com a promoure 
actes que transmetin a la societat els valors presents a 
l’obra d’en Paco Candel, d’integració i respecte a totes 
les persones independentment del seu origen.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; David 
Bonvehí i Torras, Meritxell Borràs i Solé, diputats, del 
GP de CiU
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Proposta de resolució sobre la línia de molt 
alta tensió entre Santa Coloma de Farners i 
Riudarenes
Tram. 250-00942/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds 

- Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt

Reg. 54564 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, David 
Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 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’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Atès que ha estat sotmesa a informació pública la «Sol-
licitud de modificació de l’aprovació del Projecte exe-
cutiu i declaració d’utilitat pública de la línia aèria de 
transport d’energia elèctrica a 400 kv, doble circuït, 
entrada i sortida a la subestació Riudarenes, de la lí-
nia Vic-Bescanó, presentada per Red Eléctrica de Es-
paña SA (REE). Expedient 26.934/2013-AT».

Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha 
presentat al·legacions que es fonamenten, bàsicament, 
en el següent: 

«El traçat del ramal afecta de ple una superfície fo-
restal que està totalment inalterada i que no està frag-
mentada per cap infraestructura. Per tant, la línia 
de MAT causarà un sever impacte paisatgístic sobre 
l’entorn proper que serà irrecuperable, ja que s’instal-
laran torres d’entre 50 i 80 metres d’alçada, amb unes 
bases d’entre 200 i 400 m2, i corredors d’uns 100 me-
tres d’amplada.

El traçat travessa serres amb una alçada considera-
ble i, per tant, la línia i les seves corresponents torres 
seran molt visibles des de diversos punts de la plana 
selvatana i de Girona, situats a desenes de quilòmetres 
de distància.

A més, d’altra banda, la zona compta amb nombrosos 
indrets que conformen el patrimoni cultural i paisat-
gístic de Santa Coloma de Farners, com són les diver-

ses ermites romàniques, Sant Pere Cercada, Santa Vic-
tòria de Sauleda i Farners; construccions medievals, 
com el Castell de Farners; restes arqueològiques d’as-
sentament romànic; conjunts granítics de gran interès 
natural i geològic, com Roca Abellera i Roca Guillera.

Com a conseqüència de tot l’anterior, el desenvolupa-
ment turístic de la zona es veurà greument compromès, 
degut a què el paisatge és el principal valor d’atracció 
d’una zona considerada de gran atractiu natural i ri-
quesa forestal. Aquest aspecte comportarà un retrocés 
en l’activitat econòmica local per l’efecte dissuasori 
que generarà la presència de la línia de MAT.

S’ha considerat viable el soterrament de varis trams 
de la línia de MAT en territori francès i a Madrid en el 
seu aeroport. Per tant, tot i considerar que la MAT és 
una infraestructura no necessària, la solució del soter-
rament és igualment factible per a aquest traçat, amb 
la qual cosa minvaria, considerablement, la incidència 
paisatgística i ambiental.

Actualment, amb les tecnologies disponibles, l’alter-
nativa del soterrament és del tot viable i, malgrat l’in-
crement del cost d’execució que suposa, suprimiria el 
deteriorament patrimonial i els perjudicis econòmics, 
turístics, culturals i ecològics que l’opció aèria genera.

El soterrament de la línia s’hauria d’efectuar seguint 
un traçat racional paral·lel al TAV, en lloc d’una ac-
cidentada ruta muntanyosa. Aquest traçat soterrat 
hauria de seguir les infraestructures existents o plani-
ficades a les comarques de Girona, com és el corre-
dor d’infraestructures que n’aprofita els corresponents 
vials de serveis, generant un impacte molt menor al 
d’una estesa aèria.

Segons indiquen nombrosos estudis mediambientals 
realitzats hi haurà una greu afectació per a la flora 
i la fauna del municipi, una destrucció i alteració de 
corredors biològics, com rutes migratòries d’aus i la 
connectivitat entre els EINs propers. La zona, com és 
reconegut per tothom, és de gran riquesa ecològica i 
de gran diversitat faunística pel fet de barrejar-se ele-
ments de la fauna centreeuropea i mediterrània.

A més de l’anterior, la zona projectada pel traçat de la 
línia és especialment inflamable, ja que s’hi han pro-
duït diversos incendis durant els últims 30 anys, al-
guns intensament destructors. Al ser uns paratges molt 
freqüentats per la població colomenca i per visitants, 
l’existència d’aquesta línia crea una situació extrema-
dament perillosa.

Finalment, cal dir que es produirà una greu incidència 
sobre la salut de les persones, degut a les radiacions 
electromagnètiques que produirà la línia i que afecta-
ran a masies habitades a menys de 50 metres. Hem de 
tenir en compte que la distància que es considera de 
seguretat per a les cases habitades i els llocs transitats 
per les persones és de 400 metres, segons la legislació 
europea.»
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«El projecte del ramal de Riudarenes de la MAT fou 
redactat l’any 2008 amb la finalitat de subministrar 
a través de 400kV la subestació de Riudarenes i, des 
d’aquesta, poder alimentar el TAV i les comarques gi-
ronines, com a conseqüència de la demanda prevista.

La planificació realitzada l’any 2008 sobre el consum 
d’electricitat, basada en estimacions de demanda futu-
ra, ha resultat absolutament errònia, segons s’ha po-
gut constatar. La situació de crisi econòmica actual 
ha provocat un descens en els últims anys de l’activi-
tat econòmica i del consum d’electricitat, de la qual no 
es preveu una recuperació, i menys als nivells estimats 
en les pròximes dècades. Això fa que aquesta infraes-
tructura no sigui necessària per a garantir la fiabilitat 
i la qualitat de la xarxa de distribució elèctrica a les 
comarques gironines, sinó que les actuals mancances 
detectades es deuen a la manca d’inversió en el mante-
niment de la xarxa de baixa tensió.

Pel que fa a l’alimentació del TAV, no es requereix més 
subministrament per a la seva operació, ja que el TAV 
porta en funcionament des del gener de 2013 sense 
l’aportació d’aquesta línia de 400kV. A més, altres lí-
nies d’alta velocitat com l’AVE Madrid-Sevilla o trams 
del TAV Madrid-Saragossa-Lleida estan subministra-
des per línies de 220kV.»

«La qual cosa comporta un apropament de la línia (en-
cara més) a vàries masies de la zona, agreujant tant el 
seu impacte paisatgístic com els efectes sobre la salut 
de les persones que hi viuen. Es tracta de les masies de 
Les Ferreries, El Bagís, Can Bellvehí Nou i Can Ca-
naleta, totes elles situades entre 350 i 700 metres de 
la línia.

El projecte d’execució ja contemplava el pas de la línia 
i la instal·lació d’una torre a uns escassos 50 metres de 
l’habitatge d’El Rossell i a 180 metres de La Fradera, 
masies en les quals hi ha implantat un centre budista, 
dedicat al recés espiritual i aïllament per a la medita-
ció.

Entre les torres T-15 i T-16, el nou traçat de la línia 
passarà a uns 100 metres del conjunt granític de gran 
interès natural i geològic anomenat Roca Guillera.»

Atès que en la consulta popular celebrada el dia 26 de 
gener de 2014, el 98,5% dels 6000 votants es van ma-
nifestar en contra del ramal de la MAT.

Atès que, tal i com està plantejat actualment, el projec-
te pot comportar uns perjudicis importants, especial-
ment en l’àmbit paisatgístic i mediambiental.

Atès que les necessitats i les circumstàncies socioeco-
nòmiques actuals aconsellen un replantejament i revi-
sió del projecte.

Atès que, en cas que continués endavant la voluntat 
d’executar l’obra, podria fer-se de forma menys agres-
siva i impactant pel territori, procedint al seu soterra-
ment.

Els grups parlamentaris sotasignats presenten la se-
güent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta que la preser-
vació del territori i la creació de les infraestructures ne-
cessàries per al país a tots els nivells no són dos objec-
tius antagònics, sinó que poden ser compatibles i insta 
el Govern de la Generalitat a vetllar per fer-los-hi.

2. El Parlament de Catalunya, ateses les circumstànci-
es i la realitat actual, insta el Govern de la Generalitat 
a promoure la suspensió del procediment d’autoritza-
ció demanat per Red Eléctrica de España, als efectes 
de replantejar i tornar a estudiar els següents aspectes 
en relació al ramal de la línia de molt alta tensió de 
Santa Coloma de Farners a Riudarenes: 

a) Si en les actuals circumstàncies socioeconòmiques 
i, a mig termini, és imprescindible la línia de 400 kV o 
si és suficient la línia actual.

b) En cas que es consideri imprescindible el reforça-
ment de la línia per a atendre les necessitats de submi-
nistrament actuals, que s’estudiï la possibilitat de con-
versió de l’actual línia de 132 kV a 220 kV.

c) En cas que, malgrat l’anterior, es consideri impres-
cindible la instal·lació de la línia de 400 kV, que s’exe-
cuti de forma soterrada, la viabilitat tècnica de la qual 
està demostrada.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici Lu-
cena i Betriu, portaveu del GP SOC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA; David Fernàndez i Ra-
mos, portaveu del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute del projecte d’intervenció integral 
del barri de la Ribera, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00943/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, 
portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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Exposició de motius

L’any 2005 el Departament de Política Territori-
al i Obres Públiques va resoldre atorgar al municipi 
de Montcada i Reixac una subvenció per al projecte 
d’intervenció integral al barri de La Ribera del mateix 
municipi.

Des de l’any 2011 fins a la data, l’Ajuntament ha realit-
zat inversions per import de 2.476.196,80€, a l’empara 
de la mencionada subvenció, sent la quantitat subven-
cionada per la Generalitat de Catalunya d’un 50% de 
la despesa realitzada. La quantia que la Generalitat de-
via haver abonat a l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
és de 1.238.098,38 euros, però d’aquesta l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac no ha rebut cap transferència, 
sent el deute de la Generalitat amb el mencionat Ajun-
tament de 1.238.098,38 euros.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a planificar, d’acord amb l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac, un pla de pagaments per fer efectiu el 
pagament del deute pendent que té contret, en concep-
te del projecte d’intervenció integral al barri de La Ri-
bera, per un import de 1.238.098,38 euros.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del GP SOC; Montserrat 
Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP SOC

Proposta de resolució sobre el Portal de les 
Lletres Catalanes
Tram. 250-00944/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposición de motivos

El consejero de Cultura de la Generalitat, Honorable 
Sr. Ferran Mascarell, y la directora de la Institució de 
les Lletres Catalanes, Sra. Laura Borràs, han presen-
tado la nueva web lletrescatalanes.cat, en el que se in-

corporarán la «base de datos de escritores clásicos y 
contemporáneos en lengua catalana», dando la espal-
da a escritores catalanes que escriban en castellano.

De esta manera, escritores como Luis Goytisolo, Ma-
nuel Vázquez Montalbán, Francisco Ledesma, Edu-
ardo Mendoza,  Ildefonso Falcones,  Carlos Ruiz 
Zafón y Ana María Matute no aparecerán en este por-
tal de internet. Esta nueva página web del Departa-
mento de Cultura pretende reunir la «información 
relevante sobre los autores catalanes, sus obras, así co-
mo información sobre diferentes agentes del sector del 
libro, como pueden ser editoriales y librerías».

Ferran Mascarell arguyó durante la presentación del 
citado portal de internet que «La potencia de la lite-
ratura catalana necesita instrumentos de difusión fu-
ertes, que se correspondan con la calidad de la vida 
literaria» y que «nuestra literatura es de gran calidad, 
comparable a las grandes literaturas del mundo, a pe-
sar de las circunstancias de nuestra lengua». Por su 
parte, Laura Borràs afirmó que se trata de «un por-
tal en continua construcción que se irá actualizando y 
ampliando continuamente. Permitirá dar a conocer la 
obra y los autores de la literatura catalana de todos los 
tiempos. E incluye fotografías de los autores y porta-
das de sus obras».

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente 

Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta el Govern de la Gene-
ralitat a 

1. Incluir toda la información sobre los autores catala-
nes que escriben en lengua castellana en el portal lle-
trescatalanes.cat, cuya obra literaria ha sido excluida, 
en igualdad de condiciones respecto a la información 
sobre los autores catalanes que escriben en lengua ca-
talana.

2. Incluir toda la información sobre diferentes agentes 
del sector del libro, como pueden ser editoriales y li-
brerías, que editan libros en lengua castellana en Cata-
luña, como instrumento de promoción literaria en las 
actuales circunstancias de crisis del sector.

3. Publicar también en lengua castellana todos los con-
tenidos del portal lletrescatalanes.cat, en virtud de la 
cooficialidad de ambas lenguas en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portavoz del GP de C’s

http://lletrescatalanes.cat/
http://lletrescatalanes.cat/
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3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre l’increment de la pobre-
sa i les desigualtats
Tram. 255-00006/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds -  

Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt

Reg. 54797 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 134.2 del Reglament del Parla-
ment,

Sol·liciten

Que es faci un debat general al Parlament sobre l’in-
crement de la pobresa i de les desigualtats a Catalunya

D’acord amb el que disposa l’article 134.4 del Regla-
ment del Parlament, a continuació es consigna el guió 
dels temes que es proposen com a objecte del debat: 

Els diferents informes i estadístiques oficials disponi-
bles posen de manifest un empitjorament de les con-
dicions de vida dels catalans i les catalanes tant de la 
població més vulnerable com de la classe mitjana. La 
pobresa és cada cop més extensa, intensa i crònica. Se-
gons la taxa AROPE per l’any 2011 el 26.4% de la po-
blació (1.600.000 persones) està en risc de pobresa o 
exclusió social (manca d’ingressos, privacions materi-
als i/o baixa intensitat laboral) aquesta taxa l’any 2008 
era del 19.5%.

A l’empobriment generalitzat de la ciutadania que 
afecta especialment els infants i adolescents de més de 
16 anys, amb una taxa de risc a la pobresa que creix de 
forma ininterrompuda des de l’inici de la crisi –d’un 
18,9% el 2007 al 26,4% el 2011, s’hi suma un augment 
vertiginós de la població que pateix privacions mate-
rials severes –de l’1,6% el 2008 al 5,8% el 2011– i del 
nombre de llars amb molt baixos ingressos –d’un 6,4% 
el 2010 a 8,8% el 2011– reflecteixen l’agreujament de 
les situacions d’extrema pobresa a Catalunya.

El nombre de d’infants i adolescents en llars sense ocu-
pació s’ha incrementat del 5.8% l’any 2008 al 16.6% 
l’any 2012 i la població aturada que ja no rep cap sub-
sidi ascendeix a 542.000 persones. Segons l’Informe 
del Síndic de Greuges, 50.000 infants tenen privacions 
alimentàries i 750 pateixen desnutrició i pobresa.

La pobresa energètica es consolida, fent més gran la 
pilota i sense donar una sola resposta. L’Enquesta de 
Condicions de Vida de 2011 destaca que el 12.7% de 

les llars catalanes manifesten no poder mantenir la 
llar a temperatura confortable. I continuem encapça-
lant el rànquing de desnonaments de tot l’Estat; 18.567 
execucions hipotecàries l’any 2012 i 12.690 fins al 3er. 
trimestre del 2013.

Les mesures d’austeritat aplicades reforcen aquesta 
tendència, i les previsions apunten que, si no es cor-
regeixen les polítiques actuals, el 2025 la taxa de po-
bresa es podria elevar fins al 34,5% dels catalans, se-
gons ha destacat la Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya.

En paral·lel, el nivell de desigualtat també ha augmen-
tat i, segons l’IDESCAT, el 2011 el 20% dels catalans 
amb més recursos eren 5.3 vegades més rics que el 
20% dels catalans més pobres, mentre que el 2006 el 
diferencial se situava en 4,7.

Som conscients que la pobresa té un component es-
tructural, lligat a un model socioeconòmic basat en la 
desigualtat, que a més arrossega el retard en el desen-
volupament de l’Estat de benestar i la feblesa de les 
polítiques socials. Aquesta situació s’accelera avui 
amb un creixement de la pobresa i de la desigualtat 
com a conseqüència de la crisi, del desastre de les po-
lítiques d’austeritat salvatge i de les polítiques de reta-
llades del Govern.

La pobresa no només la provoca l’esfera privada de re-
lacions econòmiques, sinó que també està relacionada 
les polítiques públiques que han patit retallades i retro-
cessos substancials els darrers anys, com l’habitatge, 
la salut, la formació o l’educació.

Els exemples són nombrosos: restriccions en l’accés 
a la renda mínima d’inserció, supressió de la presta-
ció econòmica vinculada per accedir a una residència 
per a persones amb dependència, supressió de la uni-
versalitat en les ajudes per fill/a càrrec, increment del 
copagament en la cartera de serveis socials, congela-
ció de l’IRSC, disminució de les ajudes del programa 
de suport a l’autonomia a la pròpia llar... A més de la 
nefasta gestió en el pagaments a les entitats del tercer 
sector social que són subsidiaris de les nostres políti-
ques públiques.

Davant aquesta catàstrofe humana i social és necessa-
ri donar resposta a les necessitats més bàsiques d’una 
part de la ciutadania catalana que veu com la manca 
de feina o de llar els aboca a una situació d’exclusió 
econòmica que els condueix cap a la marginalitat, pri-
oritzant la urgència d’aquelles mesures de rescat social 
imprescindibles en aquest moment, tals com: 

– Reducció de la pobresa i de les desigualtats socials

– Col·lectius vulnerables (infància, gent gran, persones 
amb dependència, persones sense ingressos...)

– Conseqüències de la Reforma Laboral

– Garantia de rendes
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– Dret a l’alimentació

– Accés a l’habitatge

– Subministraments energètics

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Do-
lors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Quim Ar-
rufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 27/2013, sobre el Centre d’Innovació 
i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), 
corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00020/10

Rectificació del text presentat (BOPC 234)
Reg. 54490 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

En el BOPC 234, de 16 de gener de 2014.

A la pàgina 80, en el punt 10, reintegrament dels ajuts.

On diu: 

a) Expedients ACIAI09-2-0003, NON9-1-0053, 
DC09-2-0016, DC09-1-0005 i FINEBT09-1-0016: no 
hi ha constància que el beneficiari hagi demanat com a 
mínim tres ofertes a diferents proveïdors quan la des-
pesa ha estat superior a 12.000 E.

b) Expedients DC09-2-0016, DC09-1-0005 i NON09-
1-003: s’han subvencionat despeses que no podien ser 
objecte de subvenció.

Ha de dir: 

a) Expedients DC09-1-0005 i FINEBT09-1-0016: no 
hi ha constància que el beneficiari hagi demanat com 
a mínim tres ofertes a diferents proveïdors quan la des-
pesa ha estat superior a 12.000 E.

b) Expedients DC09-2-0016 i NON09-1-003: s’han 
subvencionat despeses que no podien ser objecte de 
subvenció.

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 
22/2013, del 23 de desembre, de pressupos-
tos generals de l’Estat per a l’any 2014
Tram. 212-00008/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Oriol Junqueras i Vies, juntament amb vint 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 54661).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2014.

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

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, del sec-
tor elèctric
Tram. 212-00009/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Oriol Junqueras i Vies, juntament amb vint 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 54662).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2014.

N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pèrdua de drets en matèria sa-
nitària
Tram. 302-00115/10

Esmenes presentades
Reg. 54929; 55021; 55030; 55043; 55048 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 54929)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pèrdua de drets en matèria sanitària (tram. 302-
00115/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

«2. El Parlament de Catalunya constata que com a ga-
rantia d’accés a un dret de salut pública, l’accés a la 
interrupció voluntària d’un embaràs ha de ser lliure i 
gratuït, dins del marc legal vigent.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans

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

4. a fer les gestions oportunes davant el Govern de 
l’Estat per demanar la retirada immediata de l’Avant-
projecte de Llei contra les dones, anomenat de protec-
ció dels drets del concebut i de la dona embarassada.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Ciutadans

5.a. Incrementant el pressupost destinat a la xarxa pú-
blica de salut i a la formació dels i les professionals, 
per a garantir l’accés universal i gratuït a les presta-
cions incloses al catàleg de serveis sanitaris una In-
terrupció Voluntària de l’Embaràs, a qualsevol hospi-
tal públic català, i a una IVE farmacològica, dins les 
primeres vuit setmanes d’embaràs, a tots els centres de 
salut, centres especialitzats i serveis d’ASSIR, com fixa 

la Resolució 301/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació de la joventut.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Ciutadans

5.f. Garantint dotació pressupostària suficient per a 
implantar un programa d’educació sexual a les esco-
les que asseguri l’orientació dels i les adolescents, amb 
l’ajuda de professionals sanitaris, en la sexualitat res-
ponsable, la contracepció i la prevenció de les infecci-
ons de transmissió sexual.

5 Esmena núm. 5
De supressió 
GP de Ciutadans

Es suprimeix el punt 7 de la moció.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Ciutadans

9.a. L’atenció sanitària immediata a urgències

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 55021)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pèrdua 
de drets en matèria sanitària (tram. 302-00115/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 5, nova redacció

«5. A desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima 
eficiència i efectivitat real, la Llei vigent actualment 
(Llei Orgànica 2/2010 de Salut sexual i reproductiva i 
d’interrupció voluntària de l’embaràs) garantint l’apli-
cació del text legislatiu tant en matèria d’educació se-
xual, com d’anticoncepció i interrupció voluntària de 
l’embaràs: 

a) Incrementant el pressupost destinat a la xarxa pú-
blica de salut i a la formació dels i les professionals, 
per a garantir l’accés universal i gratuït a una Inter-
rupció Voluntària de l’Embaràs, a qualsevol hospital 
públic català, i a una IVE farmacològica, dins les pri-
meres vuit setmanes d’embaràs, a tots els centres de sa-
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lut, centres especialitzats i serveis d’ASSIR, com fixa la 
Resolució 301/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació de la joventut.

b) Blindant les garanties que la llei actual estableix 
per protegir el dret, la seguretat i confidencialitat de 
les dones i professionals que efectuen una interrupció 
voluntària de l’embaràs limitant qualsevol intent de re-
trocés del Govern de l’Estat en aquesta matèria.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

Del punt 5, nova redacció

«6. A desplegar el Pla d’Innovació en Atenció Pri-
mària i Salut Comunitària com a garant de la imple-
mentació en tots els centres d’atenció primària i con-
sultoris municipals de les mesures següents, per a la 
completa aplicació de la Llei vigent actualment (Llei 
Orgànica 2/2010 de Salut sexual i reproductiva i d’in-
terrupció voluntària de l’embaràs): 

a. Incrementant el pressupost per a garantir l’accés 
universal als mètodes d’anticoncepció i la dispensació 
gratuïta de l’anticoncepció d’emergència en la xarxa 
sanitària pública i l’accés a aquesta des de les oficines 
de farmàcia comunitària, com fixa la Resolució 301/X 
del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la jo-
ventut.

b. Garantint l’accés gratuït, dins la cartera de serveis, 
dels anticonceptius d’última generació amb eficàcia 
avalada per evidència científica amb finançament pú-
blic.

c. reforçant els recursos destinats a la informació i 
l’acompanyament de les dones que decideixen sotme-
tre’s a una interrupció voluntària de l’embaràs.

d. Garantint dotació pressupostària suficient per a re-
cuperar el programa Salut i Escola, clau per a l’ori-
entació dels i les adolescents, amb la l’ajuda de pro-
fessionals sanitaris, en la sexualitat responsable, la 
contracepció i la prevenció de les infeccions de trans-
missió sexual.

e. Garantint programes d’educació sexual per a tot 
l’alumnat (tant a primària com a secundària), que 
prestin una especial atenció a la igualtat de gènere, al 
respecte i reconeixement de la diversitat sexual.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista

Del punt 9

«9. A elaborar una nova instrucció per garantir l’aten-
ció sanitària pública de qualitat a totes les persones 
que viuen a Catalunya, des del Departament de Go-
vernació perquè els Ajuntaments garanteixin l’accés a 

l’empadronament. Aquesta nova instrucció ha de ga-
rantir: »

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista

Després del punt 9.b de dos punts més

«b. Qualsevol tipus d’atenció sanitària i l’accés a la 
TSI –independentment de la seva situació administra-
tiva– als i les menors d’edat i a les dones embarassa-
des, tant si volen continuar, com si no, el seu embaràs i 
com a mínim fins al període de puerperi.

c) En el cas de les persones que viuen a Catalunya i 
estan empadronades, l’accés a la totalitat dels serveis 
sanitaris prestats per la xarxa sanitària pública.

d) En el cas de les persones que viuen a Catalunya i 
no han pogut obtenir l’empadronament, els acords de 
col·laboració amb ONG’s a tot el territori català per 
l’empadronament de persones sense sostre, per tal de 
garantir el seu accés a la totalitat dels serveis sanitaris 
prestats per la xarxa sanitària pública.»

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 55030)

A la Mesa del Parlament

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 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pèrdua de drets en matèria sa-
nitària (tram. 302-00115/10).

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

2. El Parlament de Catalunya constata que s’ha de ga-
rantir el dret a la salut i per tant també l’accés a totes 
les dones que ho requereixin a la interrupció voluntà-
ria de l’embaràs tal com està previst en el consens de 
l’actual llei 2/ 2010, de 3 de març, de salut sexual i re-
productiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

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

3. El Parlament de Catalunya constata que els canvis 
en la legislació espanyola, concretament a través del 
RD 16/2012 i de les recents lleis de pressupostos han 
posat en perill el dret universal a la salut.
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El Parlament de Catalunya es compromet a vetllar per 
a que la disminució del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya i en concret dels departaments responsa-
bles de garantir el dret universal a la salut, no reper-
cuteixi en l’accés als serveis, sobretot pel que fa a les 
dones i els col·lectius d’especial vulnerabilitat.

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

5.a. Assegurant la formació dels i les professionals de la 
xarxa pública per a garantir una bona salut sexual i re-
productiva, amb accés lliure i gratuït als serveis de plani-
ficació familiar, inclosa la interrupció voluntària de l’em-
baràs als hospitals del SISCAT i la IVE farmacològica 
als centres de salut, especialitzats i els serveis ASSIR.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5.b. Garantint l’accés universal als mètodes d’anti-
concepció i la dispensació gratuïta de l’anticoncepció 
d’emergència en la xarxa sanitària pública i l’accés 
a l’anticoncepció d’emergència des de les oficines de 
farmàcia comunitària, tal com estableix la Resolució 
301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
de la joventut.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5.c. Garantint l’accés universal a pràctiques clíniques 
efectives de planificació de la reproducció, mitjançant 
la incorporació a la cartera de serveis dels anticoncep-
tius d’última generació, l’eficàcia dels quals hagi estat 
avalada per l’evidència científica.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5.f. Duent a terme el programa Salut i Escola, clau 
per a l’orientació dels i les adolescents, amb l’ajuda de 
professionals sanitaris, en la sexualitat responsable, la 
contracepció i la prevenció de les infeccions de trans-
missió sexual.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

7.b. A oferir el suport necessari a les dones i als/les 
professionals de la salut que ajudin a les dones en les 
decisions respecte el seu propi cos.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 55043)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Turull i 
Negre, portaveu del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, Alba Vergés i Bosch, portaveu a la Comis-
sió de Salut del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Albert Batet i Canadell, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pèrdua 
de drets en matèria sanitària (tram. 302-00115/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

9. A elaborar una nova instrucció o a modificar la ins-
trucció 10/2012 per a garantir l’atenció sanitària pú-
blica de qualitat a totes les persones que viuen a Ca-
talunya, protegint aquells ciutadans que no han pogut 
obtenir l’empadronament per l’incompliment de la Llei 
de Règim Local per part d’alguns Ajuntaments. Aques-
ta instrucció ha de garantir: 

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

Del punt 9 a

a. L’atenció sanitària a urgències i a l’atenció primària 
i especialitzada. Així com garantir una informació cla-
ra i una formulació senzilla dels tràmits adequats per 
l’accés a la Targeta Sanitària Individual (TSI)

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

Del punt 9 c

c. que tota la informació visible en els centres del SIS-
CAT sigui clara i mai suposi que s’impedeixi, dificulti 
o es dissuadeixi el dret a la salut de totes les persones 
que viuen a Catalunya. Per aquest motiu, la instrucció 
ha de ser prou precisa perquè totes les treballadores i 
treballadors i els centres sanitaris puguin respondre de 
manera adequada en tots els casos de persones que vi-
uen a Catalunya, independentment de la seva situació 
administrativa, que tindran garantida gratuïtament la 
seva atenció a urgències.
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4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
GP de Convergència i Unió

Del punt 9 d

d. La regulació de la capacitat del CatSalut per vetllar 
pel compliment de les citades garanties a tot el SIS-
CAT, incloent mecanismes d’inspecció i de penalitza-
ció quan no es garanteixi l’atenció o s’hagi produït fac-
turació o cobrament per serveis garantits pel sistema 
de salut.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Jordi 
Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Alba Vergés i 
Bosch, portaveu a la CS del GP d’ERC; Albert Batet i 
Canadell, diputat del GP de CiU 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 55048)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pèrdua de drets en matèria sa-
nitària (tram. 302-00115/10).

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

Del punt 6

«6. A presentar a la Comissió de Salut, dins l’actual 
període de sessions, l’avaluació de les polítiques pú-
bliques de salut sexual, afectiva i reproductiva del pe-
ríode 2011-2013 i les propostes d’acció fins al 2015. 
(donat que ho hauria d’haver fet abans d’acabar l’any 
2013, en compliment de la Moció 19/X, aprovada pel 
Ple del Parlament el passat 23 de maig).»

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

De refosa dels punts 11 i 12

«11. A estudiar i posar en marxa totes les accions judi-
cials possibles contra les mesures d’exclusió sanitària 
incloses en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a 2014.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els drets de les dones
Tram. 302-00116/10

Esmenes presentades
Reg. 54928; 55028; 55046; 55049 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 54928)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els drets de les dones (tram. 302-00116/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

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

1. Demanar al Govern de l’Estat la retirada immedia-
ta de la tramitació de l’Avantprojecte de Llei Orgànica 
per la qual es pretén la reforma de la Llei 2/2010, de 3 
de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrup-
ció voluntària de l’embaràs., per garantir el dret de les 
dones a adoptar lliurement decisions que afecten a la 
seva vida sexual i reproductiva, i reconèixer la capacitat 
de les dones a decidir plenament sobre el seu embaràs. 
El Govern de la Generalitat ha de treballar a totes les 
instàncies, tant a escala europea com estatal, per evitar 
aquesta tramitació.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 55028)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Cap-
devila, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones 
(tram. 302-00116/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1. Demanar al Govern de l’Estat la retirada immedia-
ta de la tramitació de l’Avantprojecte de Llei Orgànica 
per la qual es pretén la reforma de la Llei 2/2010, de 3 
de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrup-
ció voluntària de l’embaràs, per garantir el dret de les 
dones a adoptar lliurement decisions que afecten a la 
seva vida sexual i reproductiva, i reconèixer la capaci-
tat de les dones a decidir plenament sobre el seu em-
baràs. Així com cooperar amb les institucions europees 
que estan treballant en la denúncia d’aquesta reforma.

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

D’un nou punt

1 bis. Col·laborar amb el grup de treball del Parla-
ment sobre la interrupció voluntària de l’embaràs per 
tal d’agilitar l’establiment d’un marc normatiu propi a 
Catalunya sobre aquesta matèria.

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

3. Demanar al Govern de l’Estat la derogació de la 
Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la 
reforma del mercat laboral, que provoca la destrucció 
massiva d’ocupació, la precarització laboral i la manca 
de conciliació laboral i familiar. Aspectes que afecten 
més greument a les dones, incrementant la feminitza-
ció de la pobresa i minvant la dignitat de les dones tre-
balladores.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Prendre mesures que afavoreixin l’augment dels ra-
tis d’empreses que apliquen els plans d’igualtat exis-
tents.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

Marta Rovira i Vergés Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55046)

A la Mesa del Parlament

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 139 del Reglament del 

Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets 
de les dones (tram. 302-00116/10).

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

Al punt 2

2) Acompanyar i donar suport, amb els mitjans logís-
tics i mediàtics disponibles, a totes les mobilitzacions 
ciutadanes i dels professionals de la salut amb els mit-
jans logístics i mediàtics disponibles que s’estan orga-
nitzant per rebutjar la tramitació de la reforma de la 
Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproduc-
tiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Con-
vocar immediatament el Consell Català de les Dones 
Consell Nacional de les Dones de Catalunya per plan-
tejar una campanya de mobilitzacions conjuntament 
amb la societat.

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

Al punt 5

5. Desenvolupar un pla d’igualtat a les empreses, el 
qual ha de: Ajudar les empreses a desenvolupar plans 
d’igualtat que, com a mínim haurien d’incloure mesu-
res per a: 

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

D’un punt 8

8) Reforçar les inspeccions de treball a les empreses 
per tal de detectar situacions de discriminació laboral 
vers les dones i/o incompliments de la Llei d’igualtat, 
amb personal format en equitat de gènere i amb san-
cions clares.

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

D’un punt 9

9) Elaborar plans amb mesures concretes per tal 
d’equilibrar el nombre de dones en aquelles empre-
ses dels sectors productius que estiguin molt masculi-
nitzats. En aquelles empreses que rebin ajuts públics, 
aquests s’hauran de condicionar a la implantació efec-
tiva d’aquestes mesures.
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5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 10

10) Incorporar clàusules d’igualtat als plecs de condi-
cions de les contractacions del sector públic i fer el se-
guiment del seu compliment.

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

D’un punt 11

11) Elaborar un Pla d’Ocupació per a dones del món 
rural que potenciï els nous filons d’ocupació i l’eco-
nomia verda. Prendre mesures per eliminar els obsta-
cles que dificulten l’accés de les dones rurals a la seva 
protecció social, especialment en allò que es refereix a 
les prestacions per jubilació o per viduïtat, a fi de ga-
rantir-los la suficiència i la dignitat de les percepcions 
d’acord amb l’entorn econòmic en què viuen.

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

D’un punt 12

12) Promoure un pacte nacional pel repartiment equi-
tatiu dels treballs i la racionalització dels horaris labo-
rals que impliqui a administracions, a empreses i a la 
ciutadania.

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

D’un punt 13

13) Elaborar un Pla Integral contra la Feminització 
de la Pobresa. Amb mesures específiques per comba-
tre l’atur de llarga durada. Creació de nous serveis de 
benestar especialitzats, en funció de les diverses neces-
sitats de les dones que pateixen situacions de gran difi-
cultat econòmica i exclusió social.

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

D’un punt 14

14) Incloure indicadors i anàlisi amb perspectiva de 
gènere en els Pressupostos i en tots els programes i 
lleis impulsats pel Govern.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 15

15) Demanar al Govern de l’Estat la retirada immedi-
ata de la tramitació de la reforma de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial que redueix al mínim la justícia uni-
versal per l’afectació que produeix, entre d’altres, en la 
persecució de delictes contra els drets de les dones com 
ara els delictes de mutilació genital femenina comesos 
a l’estranger.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-

gència i Unió (reg. 55049)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els drets de les dones (tram. 302-
00116/10).

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

Del punt 3

«3. Demanar al Govern de l’Estat la derogació de la 
Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la 
reforma del mercat laboral, que provoca la destrucció 
massiva d’ocupació, la precarització laboral i la manca 
de conciliació laboral i familiar. Aspectes que afecten 
més greument a les dones, incrementant la feminitza-
ció de la pobresa i minvant la dignitat de les dones tre-
balladores.»

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

Del punt 6

«6. Reiterar la demanda al Govern de l’Estat que retiri 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració Local que suposa un 
retrocés en els avenços en matèria d’igualtat entre do-
nes i homes, i prendre totes les accions per mantenir 
les polítiques d’igualtat com a competència municipal 
directe.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Continuar garantint les aportacions econòmiques 
necessàries als ajuntaments en els contractes progra-
ma adreçats a polítiques de dones, que garanteixin que 
els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones puguin 
donar resposta a totes les demandes i a les usuàries.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Rectificació del text presentat (BOPC 251)
Reg. 55138 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 13.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, comunica a la Mesa del Par-
lament que ha advertit l’errada següent en Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de 
les dones (tram. 302-00116/10), presentada 11.02.2014 
i amb número de registre 55049.

On hi diu: 

« 3. Demanar al Govern de l’Estat la derogació de la 
Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la 
reforma del mercat laboral, que provoca la destrucció 
massiva d’ocupació, la precarització laboral i la man-
ca de conciliació laboral i familiar. Aspectes que afec-
ten més greument a les dones, incrementant la feminit-
zació de la pobresa i minvant la dignitat de les dones 
treballadores.»

Hi ha de dir: 

« 3. Realitzar un seguiment acurat de l’aplicació de la 
Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la 
reforma del mercat laboral i propiciar un acord polí-
tic i social del més ampli abast que valori l’oportuni-
tat de realitzar els ajustos necessaris per tal d’adaptar 
els canvis normatius a la conjuntura actual i les se-
ves concretes necessitats, tenint en compte els nivells 
d’atur actuals.»

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’impuls de les tec-
nologies de la informació i de la comunicació
Tram. 302-00117/10

Esmenes presentades
Reg. 54930; 54973; 55022 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 54930)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques d’impuls de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació (tram. 302-00117/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

4. Desestimar Impedir la creació de cap mena d’agèn-
cia nacional de seguretat assimilable a agències d’intel-
ligència.

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

5. Desestimar Impedir el desenvolupament i/o ús 
d’aplicacions espia per a telefonia mòbil, sense que 
l’usuari en tingui coneixement.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Ciutadans

6. Desestimar Impedir la creació i/o desenvolupament 
de bases de dades i/o targetes ciutadanes, per a fun-
cions diferents de les pròpies que té la Generalitat de 
Catalunya.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

7. Tenir especial cura d’evitar l’ús o cessió de qualsevol 
base de dades personals per a finalitats diferents a les 
comunicades i en els termes de consentiment atorgats 
pels ciutadans inclosos.
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5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

8. Elaborar anualment una memòria de les activitats 
dutes a terme per la Fundació CESICAT i presen-
tar-la, per a la seva discussió i debat, al si de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació i, si escau, a la Comis-
sió de Matèries Secretes i Reservades del Parlament de 
Catalunya.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

9. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
crear en seu parlamentària una Comissió d’Investiga-
ció sobre els casos d’espionatge polític i de seguiment 
a ciutadans i a alts càrrecs de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
54973)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les políti-
ques d’impuls de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació (tram. 302-00117/10).

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

A l’apartat 1, lletra a, al final del paràgraf

«a) Emprendre una revisió de les funcions, objectius i 
tasques que ha de dur a terme l’organisme encarregat 
de vetllar per la seguretat informàtica. Amb l’objectiu 
de delimitar i separar aquelles que tinguin relació amb 
la seguretat ciutadana.»

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

A l’apartat 1, lletra c, al final del paràgraf

«c) Adoptar les mesures necessàries per tal de garantir 
la integritat de la informació de la Generalitat de Cata-
lunya i especialment d’aquell organisme que ha de vet-
llar precisament, de la seguretat de la xarxa. Aclarint i 
delimitant les responsabilitats professionals, polítiques 
i penals, si s’escau, per als casos de filtracions de da-
des personals apareguts als mitjans de comunicació.»

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

A l’apartat 1, d’una nova lletra d, que resta redactat de 
la següent manera: 

«d) Convertir l’actual fundació en un organisme pú-
blic, encarregat del control de la seguretat en les xar-
xes, separant les funcions relacionades amb la se-
guretat ciutadana que han de ser desenvolupades 
exclusivament pels cossos policials, en aquest cas els 
Mossos d’Esquadra.»

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

A l’apartat 3, al final del paràgraf

«3. Donar les instruccions oportunes per tal que les 
tasques de prevenció en matèria de seguretat pública 
es duguin a terme únicament i exclusivament en l’àm-
bit del cos que en té competència, en aquest cas dels 
Mossos d’Esquadra. Garantint així que, en compli-
ment de la legislació, cap ciutadà o ciutadana pugui 
ser espiat sota cap circumstància, si no hi ha una ordre 
judicial que el consideri sospitós de delicte.»

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

De tot l’aparta 4, que resta redactat de la següent ma-
nera: 

«4. Qualsevol organisme futur que pugui actuar com 
a agència nacional de seguretat s’ha de desenvolupar 
dins del cos de Mossos d’Esquadra en el marc de les 
funcions de seguretat ciutadana.»
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6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 5, que resta redactat de la següent ma-
nera: 

«5. Desestimar l’ús de qualsevol aplicació tecnològica 
que permeti l’espionatge que no sigui per les funcions 
de seguretat ciutadana sota ordre judicial.»

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

De tot l’apartat 6

6. Desestimar la creació i/o desenvolupament de bases 
de dades i/o targetes ciutadanes, per a funcions dife-
rents de les pròpies que té la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 55022)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’impuls de les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació (tram. 302-00117/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Al final de l’apartat a del punt 1

«a) Emprendre una revisió de les funcions, objectius i 
tasques que ha de dur a terme l’organisme encarregat 
de vetllar per la seguretat informàtica, així com de la 
seva carta de serveis.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Al final de l’apartat b del punt 1

«b) Avaluar i adoptar la forma jurídica més adequada 
per tal de dur a terme les funcions assignades a aquest 
organisme, i garantir l’escrutini públic de la seva acti-
vitat i el seu control parlamentari.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Nou punt 7. Nova redacció.

«7. Adoptar les mesures necessàries per tal d’assegurar 
que totes les bases de dades i fitxers de la Generalitat, 
incloent-hi qualsevol dels generats pels organismes 
encarregats de vetllar per la seguretat dels sistemes i 
xarxes informàtics de la Generalitat de Catalunya, així 
com també tots els generats pel Cos de Mossos d’Es-
quadra, es sotmeten al control de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades i compleixen estrictament amb 
les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, 
amb especial atenció per allò que disposa l’article 7.2 
d’aquesta Llei orgànica.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Nou punt 8. Nova redacció.

«8. El Parlament de Catalunya, finalment, reprova i 
deplora que el Conseller d’Empresa i Ocupació ocultés 
dades i fets que per raó del seu càrrec havia de conèi-
xer i negués qualsevol veracitat a les informacions pu-
blicades sobre l’activitat del CESICAT, quan se li van 
plantejar diverses preguntes en seu parlamentària so-
bre l’assumpte, especialment atès que en data 24 de ge-
ner de 2014 les va admetre finalment, tot i provant de 
justificar-les parcialment, en compareixença davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació.» 

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a afrontar la vio-
lència per motius polítics
Tram. 302-00118/10

Esmenes presentades
Reg. 54845; 54891; 54936; 55051 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 54845)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
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a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a 
afrontar la violència per motius polítics (tram. 302-
00118/10).

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

«1. El Parlament de Catalunya es reafirma en la de-
fensa de la democràcia fonamentada en els valors de 
convivència, llibertat, igualtat, i pluralisme polític i en 
la necessitat de fer valdre la responsabilitat en el llen-
guatge polític de tal manera que defensi la pluralitat 
ideològica i el respecte a qualsevol projecte polític i no 
indueixi a la crispació i al conflicte social.»

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

«2. El Parlament de Catalunya constata que la societat 
catalana és majoritàriament cívica, democràtica i pa-
cífica i condemna qualsevol acció de violència.»

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

«3. El Parlament de Catalunya es reafirma en la de-
fensa de la llibertat d’expressió i la pluralitat política i 
insta el Govern de la Generalitat a garantir-la promo-
vent programes d’educació en valors cívics i ètica als 
adolescents i joves i reforçant els programes de resolu-
ció pacífica de conflictes.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar 
les accions encaminades a evitar i prevenir conductes 
xenòfobes i a actuar en coordinació amb la fiscalia de 
delictes d’odi i discriminació.»

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 54891)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a afrontar la violència per motius polí-
tics (tram. 302-00118/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
Grup Mixt

«1. El Parlament de Catalunya es reafirma en la defensa 
de la democràcia fonamentada en els valors de convi-
vència, llibertat, igualtat, i pluralisme polític i es com-
promet a actuar contra els qui amb la violència política 
tracten de limitar-los.

2. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol 
acció de violència política, perquè aquestes accions 
atempten greument contra la democràcia i la llibertat, 
i pretenen limitar el dret dels ciutadans, de les organit-
zacions i partits polítics, així com dels seus militants, 
a expressar les seves opinions, idees i a organitzar-se 
lliurement per defensar les seves posicions polítiques o 
a manifestar-les públicament.

3. El Parlament de Catalunya es reafirma en la defensa 
de la llibertat d’expressió i insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir-la evitant activitats o actituds que fo-
mentin l’odi, per tal d’immunitzar la democràcia d’epi-
sodis de violència i garantir els drets a totes les persones 
i formacions polítiques d’expressar-se lliurement.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en seu parlamentària un informe 
de totes les accions dutes a terme per la investigació, 
persecució i desmantellament, per tal d’evitar la impu-
nitat de tots els grups violents i organitzats que actuen 
habitualment contra la convivència, la llibertat i el plu-
ralisme polític tractant de limitar-los.»

1. El Parlament de Catalunya rebutja de forma unà-
nime l’ús de la violència, la intimidació o la vexació 
contra qualsevol ideologia democràtica i les organit-
zacions i persones partidàries.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a reforçar 
el marc institucional i de convivència pacífica i demo-
cràtica i expressa el seu rebuig a qualsevol acte violent 
contra la pluralitat ideològica i política com a valor 
essencial de la nostra societat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar les mesures necessàries per garantir la lliure ex-
pressió, manifestació i reivindicació política i ideològi-
ca en absència de tota violència.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
54936)

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 estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
mesures per a afrontar la violència per motius polítics 
(tram. 302-00118/10).

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

D’un nou punt 5

«5. El Parlament condemna les expressions d’odi o 
menyspreu a Catalunya, que deformen la realitat de 
la convivència al nostre país, i que assimilen de for-
ma habitual a forces polítiques d’aquest Parlament a 
la ideologia nazi, emeses per mitjans de comunicació 
ubicats a Madrid entre els que destaquen per la seva 
insistència i virulència les cadenes de televisió Intere-
conomía i 13TV.»

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

D’un nou punt 6

«6. El Parlament expressa el seu rebuig a les declara-
cions realitzades a la Convenció del PP celebrada a 
Barcelona els dies 24 i 25 de gener en les que es com-
parava el procés català de la consulta del 9 de novem-
bre amb l’assetjament i patiment sofert per molts mili-
tants del PP generat per l’organització terrorista ETA 
i el seu entorn, i que ha provocat un escrit de protes-
ta lliurat a aquest Parlament acompanyat de més de 
59.000 signatures, en el que es demana que es retiri 
públicament aquesta comparació.»

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

D’un nou punt 7

«7. El Parlament condemna les activitats de grups fei-
xistes, neonazis, xenòfobs i homòfobs que s’han con-
cretat en forma d agressions a persones, atacs a seus 
de revistes i a monuments en record de les víctimes dels 
camps d’extermini nazi o del President de la Generali-
tat Lluís Companys, emissió d’opinions de tipus racis-

ta, robatori de banderes, o aparició de webs clarament 
delictives, i insta el Departament d’Interior a investi-
gar aquest tipus de grups, i les seves connexions in-
ternacionals, per impedir que cometin noves activitats 
delictives.»

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 55051)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a afrontar la vio-
lència per motius polítics (tram. 302-00118/10).

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

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya es reafirma en la de-
fensa de la llibertat d’expressió i insta el Govern de 
la Generalitat a garantir-la evitant activitats o actituds 
que fomentin l’odi, per tal d’immunitzar la democràcia 
d’episodis de violència i garantir els drets a totes les 
persones i formacions polítiques legalment constituï-
des d’expressar-se lliurement.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les conseqüències sanitàries de 
les retallades
Tram. 302-00119/10

Rectificació del text presentat (BOPC 251)
Reg. 54934 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 12.02.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, comu-
nica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada 
següent en Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les conseqüències sanitàries de les retalla-
des (tram. 302-00119/10), presentada 27 gener 2014 i 
amb número de registre 53437.
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On hi diu: 

20. Recuperar el servei de transports sanitari urgent, 
servei d’emergències mèdiques a Catalunya. Garantir 
en tot cas que es mantingui la mateixa dotació d’am-
bulàncies i de personal anterior al començament de 
retallades de les plantilles, així com les condicions 
laborals anteriors a la devaluació salarial de les treba-
lladores i treballadors que han dut a terme les empre-
ses adjudicatàries del servei.

Ha de dir: 

20. Recuperar el servei de transports sanitari urgent, 
servei d’emergències mèdiques a Catalunya. Garantir 
en tot cas que es mantingui la mateixa dotació d’am-
bulàncies i de personal anterior al començament de 
retallades de les plantilles, així com les condicions 
laborals anteriors a la devaluació salarial de les tre-
balladores i treballadors que han dut a terme les em-
preses adjudicatàries del servei. Readmetre el tècnic en 
transport sanitari Eduard Aguayo acomiadat pel SEM 
Barcelona com a treballador fix, així com regularitzar 
la situació de 250 treballadores i treballadors que es 
troben en la mateixa situació irregular del tècnic aco-
miadat.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Esmenes presentades
Reg. 55014; 55020; 55031; 55044; 55047 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 55014)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les conseqüències sanitàries de les retallades (tram. 
302-00119/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

14. Garantir l’accés universal i gratuït a la Interrupció 
Voluntària de l’Embaràs, assistencial i farmacològic, a 
qualsevol hospital, centre de salut, centres especialit-
zats i serveis d’ASSIR, dins del marc legal vigent.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 55020)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
conseqüències sanitàries de les retallades (tram. 302-
00119/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Dels punts 1 i 2, nova redacció

«Garantir, abans de finalitzar l’any, el complet compli-
ment del Decret 354/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’estableixen els terminis màxims d’accés a determi-
nats procediments quirúrgics a càrrec del Servei Cata-
là de la Salut, així com del Reial Decret 1039/2011, de 
15 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris marc per 
garantir un temps màxim d’accés a les prestacions sa-
nitàries del Sistema Nacional de Salut, elaborar i po-
sar en marxa un pla de xoc de temps màxims garantits 
d’acord amb allò que estableix la Moció 83/IX sobre 
l’accessibilitat del sistema sanitari que el Parlament de 
Catalunya va aprovar el 28 de març de 2012.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

Del punt 3, nova redacció

«Fer públiques les dades de temps i llista d’espera de 
tots i cadascun dels 65 procediments quirúrgics moni-
torats, tant els que tenen temps màxim de garantia com 
també de la resta, donant compliment a la resolució 
426/X del Parlament de Catalunya sobre la publicació 
de les dades del Servei Català de la Salut relatives a les 
llistes d’espera»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista

Del punt 4

«4. Homogeneïtzar els protocols per la determinació 
de les llistes d’espera de tots els centres del SISCAT i 
unificar els codis ètics i protocols sobre l’activitat pri-
vada en aquells que en realitzin, amb la finalitat d’evi-
tar qualsevol duplicitat i/o operació fraudulenta en la 
gestió de les llistes d’espera.»
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4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista

Al punt 5

«Sol·licitar al CatSalut que faciliti el nombre de recla-
macions i queixes relacionades amb les llistes d’espera 
mentre el 2011 i el 2013, i les faci públiques.»

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP Socialista

Del punt 6

6. Sol·licitar al Departament de Salut que faciliti les 
dades desagregades de compra d’activitat a tots i ca-
dascun els centres del SISCAT entre el 2011 i el 2013 i 
anul·li la derivació d’activitat quirúrgica fora dels cen-
tres de referència assignats poblacionament, garantint 
que l’activitat es porti a terme en aquests si disposen de 
mitjans per fer-la»

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP Socialista

Del punt 17

«17. Garantir l’accés universal gratuït a l’atenció sani-
tària de qualitat a totes les persones que viuen a Cata-
lunya i que no tenen la condició d’assegurats o bene-
ficiaris del sistema nacional de salut, garantint l’accés 
a l’empadronament en els casos en què sigui necessari 
a través dels acords existents de col·laboració amb les 
ONG que permeten l’empadronament de les persones 
sense sostre, de manera que cap persona quedi exclosa 
de l’atenció sanitària per raons d’origen pel que dispo-
sa el Reial Decret Llei 16/2012.»

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP Socialista

Del punt 20, nova redacció

«20. El nou concurs de transport sanitari urgent i el 
servei d’emergències mèdiques ha de garantir un temps 
màxim d’espera de deu minuts, la mateixa dotació d’am-
bulàncies i personal que l’any 2010, el compliment dels 
acords assolits entre empreses i treballadors i la conti-
nuïtat del conveni català de transport sanitari.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra  
Republicana de Catalunya (reg. 55031)

A la Mesa del Parlament

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 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les conseqüències sanitàries de 
les retallades (tram. 302-00119/10).

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

1. Presentar a la comissió de salut, i no més enllà de 
la propera sessió informativa, els objectius de reduc-
ció de les llistes d’espera quirúrgiques per centre i regi-
ons. Així com el calendari i les accions que possibilitin 
aquesta reducció amb l’objectiu d’arribar en el menor 
temps possible al 75%. Aquesta informació haurà d’in-
cloure les operacions de cataractes, galindons, pròte-
sis de maluc i genoll, d’esquena de mama no maligna i 
d’hèrnies de paret abdominal.

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

2. Presentar a la comissió de salut, i no més enllà de 
la propera sessió informativa, els objectius de reducció 
de les llistes d’espera de diagnòstic per centre i regi-
ons. Així com el calendari i les accions que possibilitin 
aquesta reducció amb l’objectiu d’arribar en el menor 
temps possible al 75%.

3 Esmena núm. 3
De modificació

4. Homogeneïtzar els protocols per la determinació de 
les llistes d’espera de tots els agents públics i privats 
proveïdors de serveis sanitaris del CatSalut amb la fi-
nalitat de tenir les dades comparables entre centres i 
regions i una gestió de les llistes d’espera real i homo-
gènia a tot el SISCAT.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

6. Sol·licitar al Departament de Salut que faciliti les 
dades de compra d’activitat a centres privats, així com 
també a tots els centres que formen el SISCAT entre el 
2011 i el 2013 per tal que puguin explicar els criteris de 
compra i els canvis de criteri que s’hagin pogut produ-
ir. Sol·licitar la revisió de tots els contractes amb cen-
tres privats per tal d’assegurar que no tenen un tracte 
preferent respecte els centres del SISCAT.



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 261

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 93

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

7. Sol·licitar al Departament de Salut, mitjançant el 
CatSalut, que presenti davant la comissió de Salut, en 
un termini màxim de dos mesos, tot el mapa d’atenció 
primària i continuada a Catalunya, explicant de for-
ma transparent els criteris d’organització i localització 
d’aquests en el territori i de quina manera garanteixen 
l’accessibilitat de la població als serveis bàsics.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

8. Sol·licitar al Departament de Salut que presenti una 
planificació de recuperació de quiròfans oberts als 
hospitals del SISCAT lligat a la recuperació pressupos-
tària i l’organització del sistema de salut.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

9. Rebutjar la implantació de qualsevol mesura de co-
pagament que respongui a una finalitat recaptatòria, 
comporti una barrera d’accés als serveis. En cas que 
aquest tipus de mesures siguin adoptades pel govern 
espanyol, instar el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya a deixar-les sense efecte.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

10. Plantejar els criteris per l’organització territorial 
dels serveis sanitaris a Catalunya. Aquesta organitza-
ció ha de conjuminar les diferents visions dels agents 
del sector: territori, entitats municipals, usuaris, cen-
tres proveïdors i professionals amb la responsabilitat 
de planificació per part del Departament de Salut i ha 
de venir acompanyada de l’impacte de les reordenaci-
ons sobre el territori, les persones usuàries i les treba-
lladores i professionals.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

11. Sol·licitar al Departament de Salut que presenti 
una planificació de recuperació de llocs de treball del 
sistema de salut català lligat a la recuperació pressu-
postària i l’organització del sistema de salut.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12. Regular la dedicació dels professionals a tot el sis-
tema de salut, per tal que no hi pugui haver conflic-
te d’interessos en el desenvolupament de diferents tas-
ques, públiques i privades.

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

13. Establir els criteris de suficiència en la dotació de 
professionals a l’atenció primària. Aquesta dotació ha 
de conjuminar les diferents visions dels agents del sec-
tor: territori, entitats municipals, usuaris, centres pro-
veïdors i professionals amb la responsabilitat de plani-
ficació per part del Departament de Salut i ha de venir 
acompanyada de l’impacte de les variacions en aques-
ta dotació sobre el territori, les persones usuàries i les 
treballadores i professionals.

12 Esmena núm. 12
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

17. Garantir l’accés universal gratuït a l’atenció sanità-
ria de qualitat a totes les persones que viuen a Catalu-
nya i que no tenen la condició d’assegurats o benefici-
aris del sistema nacional de salut, amb independència 
de la seva situació administrativa, de manera que cap 
persona quedi exclosa de l’atenció sanitària per raons 
d’origen pel que disposa el Reial Decret Llei 16/2012.

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

20. Sol·licitar al Departament de Salut, mitjançant el 
SEM i el CatSalut, que presenti davant la comissió de 
Salut, en un termini màxim de dos mesos, tot el mapa 
de servei d’emergències mèdiques a Catalunya, expli-
cant de forma transparent els criteris d’organització 
i localització d’aquests en el territori amb el nombre 
d’efectius i les hores de cobertura i la dotació de per-
sonal necessària per la correcte cobertura del servei, 
les tarifes i les mesures de control a les empreses adju-
dicatàries.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55044)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les conseqüències sanitàries de les retallades (tram. 
302-00119/10).

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

A l’apartat 2 d’un nou paràgraf

«Presentar a la Comissió de Salut del Parlament, en 
el termini d’un mes, un pla de xoc per a la reducció 
de les llistes d’espera quirúrgiques i diagnòstiques per 
donar compliment, com a mínim, als terminis d’espe-
ra previstos en els procediments garantits i als crite-
ris fixats en les mocions aprovades pel Parlament de 
Catalunya,83/IX i 4/X, que en el cas de de les proves 
diagnòstiques estableixen un temps màxim diagnòstic 
preferent de quinze dies i ordinari de tres mesos.» 

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

A l’apartat 3 d’un nou paràgraf

«3. Sol·licitar a l’ICS que faciliti Fer públiques les da-
des relatives a les llistes d’espera quirúrgiques del con-
junt d’intervencions que monitoritzen tots els centres 
amb finançament del Servi català de la Salut i no no-
més les que fan referència a les catorze operacions 
amb temps d’espera màxim garantit.

Donar a conèixer les dades de tots els indicadors de 
les llistes d’espera establerts en la normativa catalana 
i estatal i totes les llistes d’espera, amb les correspo-
nents dades, per regió sanitària i per centre.»

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

D’un incís a l’apartat 4 i d’un nou paràgraf

«4. Homogeneïtzar els protocols per la determinació 
de les llistes d’espera de tots els agents públics i pri-
vats proveïdors de serveis sanitaris del CatSalut amb 
la finalitat d’evitar qualsevol operació fraudulenta en 
la gestió de les llistes d’espera. I realitzar les accions 

de seguiment i d’inspecció necessàries per evitar actu-
acions fraudulentes en la gestió de les llistes d’espera.

Presentar, en el termini de dos mesos, un programa per 
reduir la variabilitat en l’accés a les proves diagnòsti-
ques i visites a l’especialista entre els diferents territo-
ris amb l’objectiu de garantir l’equitat social i territo-
rial.» 

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

A l’apartat 5

«5. Sol·licitar al CatSalut que faciliti Fer públics a la 
web del CatSalut el nombre de reclamacions i queixes 
relacionades amb les llistes d’espera entre el 2011 i el 
2013, amb la informació dels centres sanitaris objecte 
de les queixes.» 

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

A l’apartat 6

«6. Sol·licitar al Departament de Salut que faciliti Fer 
públiques les dades de compra d’activitat a centres 
privats entre el 2011 i el 2013 i aturi aturar de for-
ma immediata i cautelar les derivacions d’activitats de 
centres que han patit retallades a centres proveïdors 
privats.»

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

A l’apartat 7 d’un incís al final del paràgraf

«7. Procedir a la reobertura dels serveis d’urgències 
nocturnes del Centres d’Atenció Primària (CAP) que 
hagin tancat; que reobri els CAP que han deixat de fer-
ho el cap de setmana; i que aquest estiu no es tanqui 
cap CAP ni tampoc que se’n redueixi l’horari d’aten-
ció als ciutadans. I analitzar i acordar les necessitats 
assistencials de cada territori, cas per cas, de forma 
dialogada amb els ajuntaments, els representants del 
personal sanitari i les associacions de veïns i veïnes.»

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

A l’apartat 8 d’un incís

«8. Procedir a la reobertura de tots els quiròfans, am-
pliant les hores de funcionament, que s’han tancat els 
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últims tres anys, així com de llits que han deixat d’es-
tar operatius; »

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

A l’apartat 9

«9. Rebutjar la implantació de qualsevol mesura de 
copagament que suposi una retallada de la cartera 
de serveis. En cas que aquest tipus de mesures siguin 
adoptades pel govern espanyol, instar el català que no 
només s’hi oposi, sinó que no les apliqui no aplicar-les 
a Catalunya.»

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

D’un incís al final de l’apartat 11 i d’un nou paràgraf

«11. Garantir els llocs de treball del sistema de salut 
català i recuperar els més de 5.000 que eliminat des 
del 2010, així com garantir l’estabilitat professional, 
llocs de treball dignes i la formació i la innovació. I 
acordar un pla amb els representants dels treballadors 
i treballadores, per a la progressiva recuperació del 
poder adquisitiu perdut, donat que el salari del per-
sonal sanitari ha patit una reducció els darrers anys 
del 20%.

Impulsar un pla per reduir el temps d’espera en els ser-
veis d’urgències hospitalàries, amb mesures com l’in-
crement del personal sanitari, per evitar les situacions 
de saturació que es produeixen, en especial, en deter-
minats períodes de l’any.» 

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou paràgraf a l’apartat 12

«12. No realitzar cap procés de privatització dels cen-
tres i dels serveis de la sanitat pública.»

11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De dos nous paràgraf a l’apartat 20

«Garantir que en el nou procés de licitació per a la 
contractació de la gestió dels serveis de transport sa-
nitari en la modalitat urgent i en la modalitat no ur-
gent es mantenen les mateixes condicions pel que fa a 
nombre d’ambulàncies i de personal que en la licitació 
anterior.

Garantir que el Pla Integral d’Urgències de Catalunya 
es manté amb les mateixes dotacions d’ambulàncies i 
persona que en 2011.» 

12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 23

«23. El Parlament de Catalunya expressa el rebuig a 
l’increment de l’IVA del material quirúrgic i sanitari 
del 7% al 21%, aprovat pel Govern de l’Estat, que su-
posarà un increment de la despesa sanitària.»

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 55047)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les conseqüències sanitàries de 
les retallades (tram. 302-00119/10).

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

Del punt 3

«3. El Servei Català de la Salut continuarà publicant 
les llistes d’espera dels procediments quirúrgics moni-
torats per a tots els centres del SISCAT.»

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

Del punt 4

«4. Continuar treballant per millorar la qualitat de la 
informació vinculada a les llistes d’espera dels centres 
seguint emprant els existents criteris d’inclusió en les 
llistes ja existents.» 

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

Del punt 6

«6. Sol·licitar al Departament de Salut que faciliti les 
dades de compra d’activitat a centres privats entre el 
2011 i el 2013 i aturi de forma immediata i cautelar les 
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derivacions d’activitats de centres que han patit retalla-
des a centres proveïdors privats.»

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

Del punt 7

«7. Garantir l’atenció continuada per donar resposta 
a les demandes d’atenció immediata de la població en 
un temps adequat i en el dispositiu idoni.» 

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Procedir a la reobertura de tots els quiròfans que 
s’han tancat en els últims tres anys així com dels llits 
que han deixat d’estar operatius en funció de les neces-
sitats pressupostàries i la planificació.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Garantir que els eventuals copagaments que es pu-
guin implantar no suposin una barrera d’accés dels 
ciutadans al sistema sanitari.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Garantir que els plans de millora dels nivells de 
resolució i accessibilitat territorials responguin a cri-
teris clínics amb objectius concrets d’assoliment de re-
sultats i s’elaborin tenint en compte la visió dels agents 
del sector i l’impacte en el territori.»

8 Esmena núm. 8
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Definir per contracte la transferència de profes-
sionals del sector privat al públic o viceversa per tal 
d’evitar les anomenades “portes giratòries”.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Reforçar l’atenció primària i comunitària com 
a primer nivell de resolució del sistema sanitari, do-
tant-la de major capacitat resolutiva.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. Garantir l’accés universal i gratuït a la Interrup-
ció Voluntària de l’Embaràs, assistencial i farmaco-
lògic, d’acord amb la Llei orgànica 2/2010, de 3 de 
març.»

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 17

«17. Garantir l’accés universal gratuït a l’atenció sani-
tària de qualitat a totes les persones que viuen a Cata-
lunya i que no tenen la condició d’assegurats o benefi-
ciaris del sistema nacional de salut amb independència 
de si consten o no al padró, de manera que cap persona 
quedi exclosa de l’atenció sanitària per raons d’origen 
pel que disposa el Reial Decret Llei 16/2012.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 18

«18. Continuar garantint l’accés als tractaments de re-
producció assistida per a dones amb independència 
del seu estat civil, i dones lesbianes, com un més dels 
serveis bàsics de la sanitat pública.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’avantprojecte de llei orgànica 
de protecció de la seguretat ciutadana
Tram. 302-00120/10

Esmenes presentades
Reg. 54935; 55015; 55023; 55050 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
54935)

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 estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’avant-
projecte de llei orgànica de protecció de la seguretat 
ciutadana (tram. 302-00120/10).

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

D’un nou paràgraf a l’apartat 3

«Per aquest motiu el Parlament insta el Govern a re-
visar totes les multes derivades de la no notificació de 
reunions imposades pel Departament d’Interior a per-
sones i organitzacions ciutadanes, i en particular les 
imposades a membres de la Plataforma Social de Sant 
Vicenç dels Horts, sancionats per haver participat en 
una mobilització espontània no notificada, en el marc 
de la vaga general del 14 de novembre de 2012.»

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

A l’apartat 4 d’un incís

«4. El Parlament de Catalunya declara, en compliment 
de la legalitat vigent, que les funcions de vetllar per la 
seguretat pública a Catalunya són competència prio-
ritària del cos de Mossos d’Esquadra en coordinació 
amb les policies locals, i els altres cossos i forces de 
seguretat de l’Estat, i s’oposa a què els professionals de 
la seguretat privada assoleixin funcions en seguretat 
ciutadana, mostrant en conseqüència la seva oposició 
al Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que s’està 
tramitant al Senat.

Tanmateix rebutja que els funcionaris públics dels 
cossos policials siguin instrumentalitzats com ele-
ments de repressió de la protesta social.»

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

A l’apartat 6 d’un incís

«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que 
en un termini de quatre mesos s’aprovi la regulació 
en procés d’elaboració, del sector de les associacions 
del moviment del cànnabis a Catalunya assentat de fa 
anys, des de la perspectiva de salut pública, autocon-
sum i autocultiu, que vagi en la línia contrària de la 
criminalització que pretén el Govern espanyol. La re-
gulació ha d’afavorir el control, la qualitat i la segure-
tat del producte, la regulació impositiva i evitar el trà-
fic i les organitzacions criminals i es coordinarà amb 
els programes de prevenció d’addiccions i dissuasió de 
consum inadequat i de risc.»

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

D’un nou paràgraf a l’apartat 6

«El Parlament expressa la seva preocupació per l’in-
crement de multes i per la prohibició de plantacions, 
ja que són actituds incompatibles amb la regulació que 
s’està elaborant.»

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

D’un nou punt 7

«7. El Parlament fa seva la definició de “escrache” o 
escarni aprovada pels tribunals de justícia que con-
sideren aquesta pràctica com “un mecanisme ordi-
nari de participació democràtica de la societat civil i 
expressió del pluralisme dels ciutadans” i, en conse-
qüència, insta el Departament d’Interior a respectar 
aquesta forma de protesta practicada per diversos mo-
viments socials.»

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

D’un nou punt 8

«8. El Parlament, atesa la preocupació que l’actuació 
policial del dia 29 de gener d’enguany, al Centre Soci-
al Can Vies, del barri de Sants, a Barcelona, va provo-
car en determinats sectors de l’opinió pública, insta el 
Govern a obrir una investigació interna per delimitar 
si en l’operació es va produir algun tipus d’extralimita-
ció en relació al que establia l’ordre judicial.»

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

D’un nou punt 9

«9. El Parlament constata que el Cos de Mossos d’Es-
quadra està utilitzant o preveu utilitzar material antia-
valots, com els denominats canons de so o dispositius 
acústics (LRAD) i aerosols de gas pebre, dels que el 
Departament d’Interior no va informar a la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de 
l’ús de Material Antiavalots en esdeveniments de mas-
ses, i, en conseqüència, insta el Govern a presentar al 
Parlament en el termini d’un mes un informe exhaustiu 
sobre tots els materials antiavalots de què ha dotat o 
preveu dotar al Cos de Mossos d’Esquadra, incorpo-
rant l’anàlisi de les possibles conseqüències del seu ús, 
així com el seu cost econòmic.»
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8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

«10. El Parlament fa pública la seva condemna dels 
tràgics fets esdevinguts el dia 6 de febrer a la fronte-
ra entre Ceuta i el Marroc que han comportat la mort 
d’un mínim de deu persones, expressa el seu convenci-
ment de que suposen una clara vulneració dels drets 
humans i considera que la gravetat del que ha passat 
hauria de comportar la dimissió immediata del Minis-
tre de l’Interior, Jorge Fernández Diaz.»

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

D’un nou punt 11

«11. El Parlament, un cop conegudes les denúncies 
efectuades pels sindicats del Cos de Mossos d’Esqua-
dra a la Comissió d’Interior del dia 30 de gener d’en-
guany, en relació a la manca de mitjans (instal·lacions, 
vehicles, comunicacions, uniformitat...) per exercir de 
forma correcta les seves funcions de manteniment de 
la seguretat i de protecció dels drets de la ciutadania, 
a causa de les retallades pressupostàries, insta el Go-
vern a presentar al Parlament un Pla, dialogat i pactat 
amb els sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra, per 
fer front de forma immediata a les mancances detec-
tades.»

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 55015)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’avant-
projecte de llei orgànica de protecció de la seguretat 
ciutadana (tram. 302-00120/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

«1. El Parlament de Catalunya declara la plena vigèn-
cia dels drets fonamentals de la llibertat d’expressió, 
de reunió i manifestació, a comunicar i rebre lliure in-
formació, a la tutela judicial efectiva, a les garanties 

processals, a la llibertat sindical i la vaga, el dret a la 
intimitat i el dret a la pluralitat política i ideològica, 
amb prohibició expressa de qualsevol actuació admi-
nistrativa discrecional i arbitrària i/o discriminatòria, 
i rebutja els intents del Govern de l’Estat de qualsevol 
govern en restringir l’abast d’aquests drets i llibertats 
fonamentals mitjançant iniciatives legislatives.

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

5. El Parlament de Catalunya declara que l’abordatge 
el tractament del consum de drogues il·lícites s’ha de 
basar en els enfocs sanitaris vers els consumidors, es-
pecialment pel que fa a adolescents i joves, en el marc 
de les polítiques de reducció de danys i gestió de riscos 
implementades a Catalunya. En aquest sentit recolza i 
dóna suport als programes substitutius de sancions ad-
ministratives per consum, existents a molts municipis. 
i s’oposa a la seva supressió o qüestionament.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que 
en un termini de quatre mesos s’aprovi la regulació 
en procés d’elaboració, del sector de les associacions 
del moviment del cànnabis a Catalunya assentat de fa 
anys, des de la perspectiva de salut pública, autocon-
sum i autocultiu, que vagi en la línia contrària de la 
criminalització que pretén el Govern espanyol. La re-
gulació ha d’afavorir el control, la regulació impositiva 
i evitar el tràfic i les organitzacions criminals i es co-
ordinarà amb els programes de prevenció d’addiccions 
i dissuasió de consum inadequat i de risc.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 55023)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’avantprojecte de llei orgànica de protecció de la se-
guretat ciutadana (tram. 302-00120/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació de part del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya s’oposa a la continua-
ció de la tramitació de l’Avantprojecte de Llei Orgàni-
ca per a la protecció de la Seguretat ciutadana que té 
com a finalitat restringir de forma arbitrària el dret a 
la manifestació pacífica de les seves reivindicacions, 
posa en risc l’exercici dels drets i llibertats fonamen-
tals, vulnera els principis de proporcionalitat i segu-
retat jurídica i és clarament invasiva de competències 
pròpies del Govern de la Generalitat de Catalunya i els 
ens locals.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP Socialista

De part del punt 6

«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que 
en un termini de quatre mesos s’aprovi la regulació en 
procés d’elaboració i que ha comptat fins ara amb el 
consens de tots els grups parlamentaris, del sector de 
les associacions del moviment del cànnabis a Catalu-
nya assentat de fa anys, des de la perspectiva de salut 
pública, autoconsum i autocultiu, que vagi en la línia 
contrària de la criminalització que pretén el Govern es-
panyol. La regulació ha d’afavorir el control, la regu-
lació impositiva i evitar el tràfic i les organitzacions 
criminals i es coordinarà amb els programes de pre-
venció d’addiccions i dissuasió de consum inadequat 
i de risc.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 55050)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’avantprojecte de llei 
orgànica de protecció de la seguretat ciutadana (tram. 
302-00120/10).

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

Del punt 1

1. El Parlament de Catalunya constata la plena vigèn-
cia dels drets fonamentals de la llibertat d’expressió, 
de reunió i manifestació, a comunicar i rebre lliure in-
formació, a la tutela judicial efectiva, a les garanties 
processals, a la llibertat sindical i la vaga, el dret a la 
intimitat i el dret a la pluralitat política i ideològica, 
amb prohibició expressa de qualsevol actuació admi-
nistrativa discrecional i arbitrària i/o discriminatòria, 
i rebutja els intents del Govern de l’Estat en restringir 
injustificadament l’abast d’aquests drets i llibertats fo-
namentals mitjançant iniciatives legislatives.

Així mateix afirma que les normes sancionadores ad-
ministratives que tenen com a finalitat la protecció de 
la seguretat ciutadana no han d’emprar-se per restrin-
gir de forma arbitrària i injustificada l’exercici de drets 
fonamentals vinculats amb la participació política de 
la ciutadania.

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya recolza els drets a la 
manifestació pacífica, l’exercici dels drets i llibertats 
fonamentals, defensa la no vulneració dels principis de 
proporcionalitat i seguretat jurídica i que la tramita-
ció de l’Avantprojecte de Llei Orgànica per a la pro-
tecció de la Seguretat ciutadana els garanteixi adequa-
dament. Vetllant perquè en cap cas es produeixi una 
invasió de les competències del Govern de la Generali-
tat de Catalunya i dels ens locals.»

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

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a im-
plementar en la formació policial a Catalunya, i en les 
actuacions i protocols, les directrius sobre llibertat de 
reunió pacífica de la OSCE i la Comissió de Venècia 
que determinen com a innecessari exigir la notificació 
per avançat d’una reunió pública i que, en els casos en 
què aquesta notificació s’exigeixi, la llei hauria de pre-
veure explícitament una excepció d’aquesta obligació, 
quan sigui impossible una notificació per avançat, en 
particular en el cas de reunions espontànies.» 
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4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. El Parlament de Catalunya declara, en compliment 
de la legalitat vigent, que les funcions de vetllar per la 
seguretat pública a Catalunya són competència prio-
ritària del cos de Mossos d’Esquadra en coordinació 
amb les policies locals, i els altres cossos i forces de se-
guretat de l’Estat, i s’oposa a que els professionals de la 
seguretat privada assoleixin funcions pròpies en segu-
retat ciutadana. Tanmateix rebutja que els funcionaris 
públics dels cossos policials siguin instrumentalitzats 
com elements de repressió de la protesta social.»

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya declara que l’abordat-
ge del consum de drogues il·lícites s’ha de basar en els 
enfocs sanitaris vers els consumidors, especialment pel 
que fa a adolescents i joves, en el marc de les polítiques 
de reducció de danys i gestió de riscos implementades 
a Catalunya. En aquest sentit recolza i dóna suport els 
programes substitutius de sancions administratives 
per consum de drogues il·lícites, existents a molts mu-
nicipis i s’oposa a la seva supressió o qüestionament.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que 
en un termini de quatre mesos s’aprovi la regulació en 
procés d’elaboració, del sector de les associacions del 
moviment del cànnabis a Catalunya assentat de fa anys, 
des de la perspectiva de salut pública, autoconsum i au-
tocultiu, que vagi en la línia contrària de la criminalit-
zació que pretén el Govern espanyol. La regulació ha 
d’afavorir el control, la regulació impositiva i evitar el 
tràfic i les organitzacions criminals i es coordinarà amb 
els programes de prevenció d’addiccions i dissuasió de 
consum inadequat i de risc.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Fons de cooperació local
Tram. 302-00121/10

Esmenes presentades
Reg. 55024; 55025; 55045 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 55024)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Fons 
de cooperació local (tram. 302-00121/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 3.d

«d) Fer efectiu, en el termini màxim de dos anys, el 
pagament de les quanties que els ajuntaments de Ca-
talunya han deixat de percebre dels instruments de su-
port financer i d’obres i serveis als ens locals com a 
conseqüència de les retallades del Govern de la Ge-
neralitat.»

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista i 
Grup Parlamentar d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 55025)

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el Fons de 
cooperació local (tram. 302-00121/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista, GP d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt després del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a la 
Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre de dis-
tribució als municipis de Catalunya de la participació 
en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons 
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de cooperació local de Catalunya, any 2013, publicada 
el DOGC en el proppassat 27 de desembre de 2013.

2. El Parlament de Catalunya, davant l’agressió a l’au-
tonomia local, insta a tots els Ajuntaments de Cata-
lunya a plantejar un conflicte de competències davant 
el Tribunal Constitucional per a la paralització i anul-
lació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Raci-
onalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Do-
lors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Nú-
ria Parlon Gil, diputada del GP SOC; Marta Ribas 
Frías, diputada del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55045)

A la Mesa del Parlament

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 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Fons 
de cooperació local (tram. 302-00121/10).

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

Al final del punt 1

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a la 
Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre de dis-
tribució als municipis de Catalunya de la participació 
en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons 
de cooperació local de Catalunya, any 2013, publicada 
el DOGC en el proppassat 27 de desembre de 2013 i 
feta al marge de qualsevol procés de negociació amb 
els ajuntaments i les entitats representatives dels ma-
teixos.

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

Al punt 2 a

a) Els nous criteris de repartiment del Fons de Coo-
peració Local per l’any 2013 instaurats per la Resolu-
ció GRI/2715/2013, de 19 de desembre, vulneren les 
previsions contingudes a l’Estat d’Autonomia l’Estatut 
d’Autonomia basant-se en criteris provisionals cons-
tituint una vulneració dels principis d’objectivitat i 
equitat.

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

D’un punt 2 c

c) El fet que la resolució s’aprovés i publiqués a finals 
d’any i sense avís previ, ha fet impossible prendre me-
sures per part dels ajuntaments per a corregir la des-
viació que la decisió ha provocat en els pressupostos 
municipals, cosa que ha comportat tensions extra de 
tresoreria i de finançament als ajuntaments, en un mo-
ment de difícil conjuntura econòmica per als ens lo-
cals.

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

Del punt 3 c

c) Restablir els criteris de repartiment del Fons de Co-
operació Local per l’any 2013, i les quantitats assigna-
des a aquest Fons, d’acord amb la Llei 1/2012, de 22 
de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per al 2012.

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

De modificació del punt 3 d

d) Fer efectiu, en el termini màxim de tres dos anys, el 
pagament de les quanties que els ajuntaments de Ca-
talunya han deixat de percebre dels instruments de su-
port financer i d’obres i serveis als ens locals com a 
conseqüència de les retallades del Govern de la Ge-
neralitat.

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

D’un punt 3 e

e) A presentar al Parlament, dins de l’actual període de 
sessions, un projecte Llei de Finances locals de Cata-
lunya que desenvolupi el capítol 3 del Títol VI de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Fascicle tercer
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’un diputat
Tram. 234-00019/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 26, 12.02.2014, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de fe-
brer de 2014, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades pel diputat Òscar Ordeig i Molist rela-
tives a les activitats professionals, laborals o empre-
sarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, 
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat del 
diputat Òscar Ordeig i Molist.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

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

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00020/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda l’11 de febrer de 2014, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declara-
des pel diputat Joan Ignasi Elena Garcia relatives a les 
activitats professionals, laborals o empresarials que 
exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb 
l’article 12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compati-

bilitat del diputat Joan Ignasi Elena Garcia (tram. 234-
00020/10)

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

Declaració del Parlament de Catalunya per 
la qual referma el seu compromís històric 
d’afrontar l’epidèmia del virus de la immuno-
deficiència humana a Catalunya i de lluitar 
contra l’estigma relacionat amb aquest virus
Tram. 401-00011/10

Lectura en el Ple
Sessió núm. 26, 12.02.2014, DSPC-P 47

El Parlament de Catalunya, juntament amb el Comi-
tè Primer de Desembre, Plataforma Unitària d’ONG 
VIH-SIDA de Catalunya, formada per vint-i-cinc enti-
tats que treballen per donar resposta al virus de la im-
munodeficiència humana (VIH), prevenir-ne la trans-
missió i eradicar l’estigma i la discriminació de les 
persones que viuen amb el VIH/sida, impulsa l’Acord 
nacional per a afrontar l’epidèmia del virus de la im-
munodeficiència humana a Catalunya i lluitar contra 
l’estigma relacionat amb aquest virus, i hi dóna suport.

La base d’aquest Acord nacional ha d’estar alineat 
amb l’Estratègia 2011-2015 del Programa Conjunt de 
les Nacions Unides sobre el VIH i la Sida (ONUSI-
DA), «Getting to Zero» (“Arribar a zero”), és a dir, 
zero noves infeccions, zero morts relacionades amb la 
sida i zero discriminacions.

Aquesta estratègia, entre altres qüestions, estableix 
que per a afrontar les epidèmies calen decisions amb 
efectes a llarg termini i enfocaments centrats en les 
persones i orientats a la protecció dels drets humans, 
de manera que s’adapti la nostra realitat als objectius 
de les tres línies estratègiques de l’ONUSIDA, que són 
les següents: revolucionar la prevenció del VIH, im-
pulsar la propera generació del tractament, l’atenció i 
el suport i promoure els drets humans i la igualtat de 
gènere en la resposta al VIH.

Aquest Acord nacional pretén ésser un instrument de 
futur basat en l’experiència, l’expertesa i la història 
comuna. Un acord orientat a mantenir el lideratge de 
Catalunya, del seu teixit associatiu com a agent im-
portant davant la pandèmia del VIH, respecte a les po-
lítiques generals de la sida que s’han de dur a terme 
en un moment de crisi econòmica, per a millorar-ne 
l’abordatge donant la resposta solidària al VIH/sida, la 
normalització social i la lluita contra la discriminació. 
Un acord que ha d’establir un pacte realista, basat en 
accions maximalistes pel que fa a la garantia de drets 
humans i eficaç quant a les dotacions tècniques.
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El nou Pla interdepartamental de salut pública ha de 
garantir enfocaments que tinguin en compte les desi-
gualtats socials des d’un punt de vista comunitari so-
bre la prevenció i l’atenció a les persones que viuen 
amb el VIH com a eix vertebrador de la salut pública 
a Catalunya, ja que és un punt d’entrada a l’abordatge 
més òptim per a reduir desigualtats en salut, que ha de 
tenir en la participació comunitària un lideratge fort i 
integrat tant en la pràctica com també en la planifica-
ció i l’avaluació.

L’epidèmia del VIH demana una resposta multisecto-
rial, coordinada i organitzada per a afrontar-la d’una 
manera immediata i sostinguda. Per tant, continua es-
sent un eix fonamental per al nostre país i per a les 
nostres polítiques de salut pública.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya consi-
dera necessari, refermant-se en el seu compromís his-
tòric en aquesta qüestió, l’adopció d’un acord nacional 
per a afrontar l’epidèmia del virus de la immunodefi-
ciència humana a Catalunya i lluitar contra l’estigma 
relacionat amb aquest virus, que inclogui els punts se-
güents: 

– Crear un pla de treball i d’estudi del VIH i les in-
feccions de transmissió sexual (ITS), dins la Comissió 
de Salut, per a poder tenir més elements per a afron-
tar aquesta pandèmia, atesa la situació epidemiològica 
del VIH i altres ITS de gran rellevància, la situació de 
desigualtats en salut i els objectius en salut pública. 
Per tant, cal disposar d’un espai al Parlament per a po-
der afrontar la complexa situació de les epidèmies del 
VIH i les ITS.

– Impulsar un pacte social contra la discriminació de 
les persones que viuen amb el VIH, en què l’objec-
tiu general sigui eliminar l’estigma i la discriminació 
associada al VIH i la sida a Catalunya. Aquest pacte 
hauria d’incloure, com a mínim, fomentar un canvi en 
la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afron-
tar la serofòbia; la vigilància de les situacions de dis-
criminació; garantir l’accés igualitari a tots els serveis, 
les prestacions i els recursos; facilitar l’accés de les 
persones que viuen amb el VIH als drets sexuals i re-
productius, i promoure i posar en pràctica la Recoma-
nació número 200 de l’Organització Internacional del 
Treball (IT), sobre el VIH i la sida i el món del treball.

– Vetllar perquè el Govern, per mitjà de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya i de la futura aprovació de 
la cartera de serveis, inclogui diverses fórmules de col-
laboració que tinguin en compte la demostrada exper-
tesa i trajectòria de les entitats sense ànim de lucre que 
han treballat en el camp de la prevenció i l’atenció del 
VIH a Catalunya; perquè continuï dotant pressupos-
tàriament les polítiques en aquest àmbit, i perquè, per 
mitjà de l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament, es garanteixin projectes per a donar res-
posta al VIH a escala internacional.

– Elaborar un nou Pla d’acció enfront del VIH/sida que 
tingui un caràcter ampli, sostenible, avaluable, basat 
en l’evidència científica i adequat a la situació epide-
miològica del VIH a Catalunya, que estigui fonamen-
tat en els drets humans i que requereixi un compromís 
de compliment de tots els agents implicats. Aquest pla 
ha de tenir com a base reduir les desigualtats en salut i 
detallar accions dirigides a la reducció de les noves in-
feccions en persones que es troben en una situació de 
vulnerabilitat més gran d’infectar-se del VIH i d’altres 
ITS i, a la vegada, ha de fer un abordatge integral de 
la situació de les persones que viuen amb el VIH i de 
llur entorn, oferint accions que no tan sols redueixin 
l’estigma de les persones, sinó que en mantinguin la 
qualitat de vida.

– Facilitar la col·laboració entre els professionals de 
la salut pública, els clínics i les organitzacions no go-
vernamentals del sector per tal de posar en pràctica 
mesures de prevenció i de control del VIH i les ITS 
específiques i efectives, i aplicar o enfortir estratègies 
intersectorials d’educació integral en sexualitat i pro-
moció de la salut sexual, que incloguin la prevenció 
del VIH i les ITS des d’una perspectiva de drets i que 
s’incorporin a l’escola, a l’àmbit del lleure, a la comu-
nitat, als mitjans de comunicació i a tots els entorns en 
què es donin processos de socialització.

– Continuar garantint l’accés universal als tractaments 
antiretrovirals i les teràpies contra l’hepatitis vírica 
d’acord amb les guies de pràctica clínica, tant de les 
persones monoinfectades com de les persones coin-
fectades pel VIH. Amb relació a la prevenció i els trac-
taments del VIH des d’una perspectiva de salut global, 
vetllar perquè les persones que per llur situació de vul-
nerabilitat ho requereixin tinguin accés a l’assistèn-
cia sanitària de cobertura pública, amb el seguiment 
adequat a tots els centres del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (Siscat) amb l’objec-
tiu de reduir tant la possibilitat d’emmalaltir com la 
d’infectar-se del VIH.

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

El Parlament de Catalunya s’adhereix a la Declaració 
de Dublín, un document central amb trenta-tres com-
promisos relacionats amb la prevenció i el tractament 
del VIH, l’atenció a les persones que viuen amb el 
VIH i el lideratge i la col·laboració en la resposta.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014
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Resolució de la presidència del Parlament 
per la qual es fa pública la renúncia d’Esteve 
Orriols i Sendra a la condició de membre del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data del 31 de desembre de 2013, 
Esteve Orriols i Sendra va renunciar a la condició de 
membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
càrrec per al qual va ésser elegit pel Parlament en la 
sessió plenària tinguda el 18 de juny de 2008, d’acord 
amb el que disposen els articles 4 i 7 de la Llei 2/2000, 
del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya, amb les modificacions introduïdes per la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de la presidència del Parlament 
per la qual es fa pública la renúncia de San-
tiago Ramentol i Massana a la condició de 
membre del Consell Assessor de Ràdio i Te-
levisió Espanyola a Catalunya

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data del 10 de febrer de 2014, 
Santiago Ramentol i Massana va renunciar a la condi-
ció de membre del Consell Assessor de Ràdio i Televi-
sió Espanyola a Catalunya, càrrec per al qual va ésser 
elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 22 
de maig de 2013, d’acord amb el que disposa l’article 6 
del text refós de la Llei reguladora del Consell Asses-
sor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, apro-
vat pel Decret 198/1982, del 7 de juliol.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 54258 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica els següents canvis d’ads-
cripcions de diputats a la comissió parlamentària: 

Comissió

Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsa-
bilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors

Alta

David Companyon i Costa

Baixa

Joan Mena Arca

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
173/X, sobre la presentació d’un pla de tre-
ball per a reactivar el comerç i d’un projecte 
de llei de comerç que preservi el model co-
mercial català
Tram. 290-00138/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 54260 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. Resolució: 290-00138/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 173/X, 
sobre la presentació d’un pla de treball per a reactivar 
el comerç i d’un projecte de llei de comerç que preser-
vi el model comercial català.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt b) de la Resolució 173/X, 
núm. tram. 290-00138/10, us informo del següent:

El 30 de juliol de 2013 es va aprovar en Acord de Go-
vern la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
reguladora de l’activitat de comerç, serveis i fires.

Aquesta memòria preliminar especifica de manera es-
quemàtica i sintètica el següent:

1) Objectius de la iniciativa.

2) Motius que fan necessària la iniciativa.

3) Efectes que tindria l’adopció de la iniciativa sobre la 
normativa vigent.

4) Relació amb altres iniciatives legislatives en trami-
tació.

5) Conseqüències de no adoptar la iniciativa.

6) Descripció i avaluació d’altres opcions (normatives 
i no normatives) per assolir els objectius pretesos amb 
la iniciativa.

7) Valoració de l’afectació de la iniciativa per la Di-
rectiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en 
el mercat interior.

8) Avaluació els efectes per als ciutadans i per a les 
empreses de l’aplicació de la iniciativa (reducció de 
càrregues administratives i simplificació administra-
tiva).

9) Estimació dels efectes de l’aplicació de la iniciativa 
sobre l’organització, el personal i el pressupost de l’ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

10) Valoració de la iniciativa sobre l’organització, el 
personal i el pressupost de les administracions locals 
de Catalunya.

11) Anàlisi de la iniciativa en el règim especial del mu-
nicipi de Barcelona.

La Direcció General de Comerç (DGC) està treballant 
en l’elaboració del Projecte de llei reguladora de l’acti-
vitat de comerç, serveis i fires. Es preveu que propera-
ment la DGC aprovi el text amb el consens de les asso-
ciacions comercials més representatives a Catalunya, 
com a pas previ a l’aprovació per part del Govern i a la 
presentació al Parlament.

Barcelona, 31 de gener de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
206/X, sobre el manteniment del tipus redu-
ït de l’impost sobre el valor afegit al sector 
de l’horticultura ornamental i els productes 
naturals
Tram. 290-00170/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 54561 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00170/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 206/X, 
sobre el manteniment del tipus reduït de l’impost sobre 
el valor afegit al sector de l’horticultura ornamental i 
els productes naturals.

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 206/X, sobre el man-
teniment del tipus reduït de l’impost sobre el valor afe-
git al sector de l’horticultura ornamental i els produc-
tes naturals (núm. tram. 290-00170/10), us informo del 
següent:

El DAAM va sol·licitar per escrit tant al MAGRAMA 
com als Ministerios de Hacienda y Administracio-
nes Públicas y Economía y Competitividad la retirada 
d’aquest gravamen. La proposta no va ser acceptada.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Control del compliment de la Resolució 
239/X, sobre el Protocol d’intencions entre 
el Ministeri de Defensa i l’Administració de 
la Generalitat per a impartir ensenyaments 
de formació professional de grau superior 
a l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials 
de l’Exèrcit de Terra, a Talarn
Tram. 290-00202/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 54253 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00202/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 239/X, 
sobre el Protocol d’intencions entre el Ministeri de 
Defensa i l’Administració de la Generalitat per a im-
partir ensenyaments de formació professional de grau 
superior a l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials 
de l’Exèrcit de Terra, a Talarn.

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 239/X, sobre el 
Protocol d’intencions entre el Ministeri de Defensa i 
l’Administració de la Generalitat per a impartir ense-
nyaments de formació professional de grau superior a 
l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de l’Exèrcit 
de Terra, a Talarn (núm. tram. 290-00202/10), us in-
formo que en data 16 de desembre de 2013 el Govern 
de la Generalitat va trametre aquesta Resolució al Go-
vern de l’Estat, tot informant el Ministre de Defensa 
que la Resolució insta el Govern de la Generalitat a 
impulsar les accions necessàries per a la continuïtat 
del protocol.

Barcelona, 29 de gener de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 
307/X, de reconeixement a les víctimes dels 
bombardejos feixistes sobre Catalunya du-
rant la Guerra Civil Espanyola, a llurs famili-
ars i a les entitats que els han donat suport 
en la presentació d’aquests fets davant els 
tribunals de Catalunya
Tram. 290-00263/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 54254 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00263/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 307/X, 
de reconeixement a les víctimes dels bombardejos fei-
xistes sobre Catalunya durant la Guerra Civil Espa-
nyola, a llurs familiars i a les entitats que els han donat 
suport en la presentació d’aquests fets davant els tribu-
nals de Catalunya

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 307/X, de reconeixement 
a les víctimes dels bombardejos feixistes sobre Catalu-
nya durant la Guerra Civil Espanyola, a llurs familiars 
i a les entitats que els han donat suport en la presenta-
ció d’aquests fets davant els tribunals de Catalunya (núm. 
tram. 290-00263/10), us informo del següent: 

El Memorial Democràtic està en contacte amb l’As-
sociació Altra Itàlia, els seus representants i els seus 
advocats, així com també amb víctimes dels bombar-
deigs a Barcelona i la resta de Catalunya. A més, se-
gueix puntualment el curs de la causa judicial oberta 
davant el Jutjat d’Instrucció nº 28 de Barcelona i les 
dificultats que es troben les Comissions Rogatòries In-
ternacionals enviades pel jutjat pels conductes ordina-
ris amb destinació a la República Italiana. El Memo-
rial Democràtic ha posat i posa a disposició de qui ho 
demani documents i dades en relació als bombardeigs 
que són objecte de investigació, recerca o informació 
d’interès públic o de particulars.

El Memorial Democràtic, conjuntament amb els re-
presentants institucionals competents, està estudiant 
la millor manera d’impulsar davant les autoritats ita-
lianes, alemanyes i de l’Estat espanyol, l’organitza-
ció conjunta d’actes de desgreuge, reparació moral i 
reconciliació en memòria de les víctimes dels bom-
bardeigs que van afectar a prop de 140 poblacions de 
Catalunya i van comportar la mort de més de 5.500 
persones, milers de ferits i la destrucció total o parcial 
de cases i infraestructures catalanes.

Barcelona, 29 de gener de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolució 
321/X, de suport al procés de pau entre el 
Govern de la República de Colòmbia i les 
Forces Armades Revolucionàries de Colòm-
bia - Exèrcit del Poble i de defensa del règim 
democràtic i dels drets humans
Tram. 290-00277/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 54312 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00277/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 321/X, 
de suport al procés de pau entre el Govern de la Repú-
blica de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionà-
ries de Colòmbia - Exèrcit del Poble i de defensa del 
règim democràtic i dels drets humans.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 321/X, de suport al procés de pau entre 
el Govern de la República de Colòmbia i les Forces 
Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del 
Poble i de defensa del règim democràtic i dels drets 
humans, (núm. tram. 290-00254/10), us trameto, en 
annex, còpia de l’escrit que el director general de Re-
lacions Exteriors va trametre al director general per a 
Iberoamèrica, del Ministeri d’Afers Exteriors i Coope-
ració el passat mes de gener.

Barcelona, 6 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

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

Control del compliment de la Resolució 
322/X, de rebuig de la repressió dels movi-
ments feministes a Tunísia
Tram. 290-00278/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 54313 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00278/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 322/X, 
de rebuig de la repressió dels moviments feministes a 
Tunísia.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 322/X de rebuig de la repressió dels movi-
ments feministes a Tunísia (núm. tram. 290-00278/10), 
us trameto, en annex, còpia de l’escrit que el director 
general de Relacions Exteriors va trametre al director 
general per al Magrib, Àfrica, Mediterrània i Pròxim 
Orient, del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació el 
passat mes de gener.

Barcelona, 6 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

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

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern sobre el relleu en la pre-
sidència de la part catalana de la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat i sobre el seu pro-
grama de treball
Tram. 354-00233/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 53694).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.02.2014.
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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 el Pla estratègic sobre els usos i la ges-
tió dels temps a la vida quotidiana (2008-
2018)
Tram. 354-00237/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Rafael López i Rueda, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 53936).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 12.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
els casos d’infants amb carències alimentà-
ries
Tram. 354-00242/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 54516).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 12.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Ben-
estar i Família, la consellera d’Ensenyament 
i el conseller de Salut sobre la malnutrició 
infantil
Tram. 354-00244/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 54568).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 12.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el material antiavalots i sobre els cursos 
de formació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00246/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 54633).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
12.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre la sol-
licitud d’Agbar d’execució de la resolució 
que anul·la la concessió de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00247/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Cañas Pérez, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 54925).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 12.02.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Joan Subi-
rats Humet, de l’Institut de Govern i Políti-
ques Públiques, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00570/10

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 Joan Vintró, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00580/10

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 Comissió de Descentralització i 
Autonomia Local de Ciutats i Governs Lo-
cals Units o del Congrés de Poders Locals 
i Regionals del Consell d’Europa amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00581/10

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 Ru-
bió, membre de la comissió d’experts per a 
la revisió de l’organització territorial de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00582/10

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 Professionals de la 
Gestió Cultural de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00584/10

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 Maite Vilal-
ta, professora d’hisenda pública de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00587/10

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 Tomàs Font 
i Llovet, catedràtic de dret administratiu de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00589/10

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 d’Escoles de 
Música amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00590/10

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 plataforma Gent per Valldoreix 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00594/10

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 Catalana de Municipis 
Rurals amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00596/10

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 Comissió Municipal pel Canvi de 
Comarca de Torà amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00626/10

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 Montserrat 
Turu i Rossell, en representació de la pla-
taforma Gent per Valldoreix, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00627/10

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 Jaume San-
martí i Argelich, en representació de la pla-
taforma Gent per Valldoreix, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00628/10

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 
Plandiura, advocat especialitzat en legisla-
ció educativa i professor associat de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00641/10

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 Mar-
tínez, catedràtic de teoria de l’educació de 
la Universitat de Barcelona i codirector de 
l’anuari «L’estat de l’educació a Catalunya» 
del 2013, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00643/10

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 Fernando 
Pindado Sánchez, expert en participació 
ciutadana, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00644/10

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 Montserrat 
Turu Rosell, presidenta de l’Associació Gent 
per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00649/10

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 Josep Llu-
ís Salazar, secretari de Gent per Valldoreix, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00650/10

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’Ismael Pa-
lacín, director de la Fundació Jaume Bofill, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00654/10

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’Àngels Guite-
ras, presidenta de la Taula d’Entitats del Ter-
cer Sector Social de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00658/10

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’Antoni Codi-
na, director general de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00659/10

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’Antoni Vilà 
Mancebo, membre del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00661/10

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 Carles Far-
ràs, representant de l’Associació Catalana 
d’Escoles de Música, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00663/10

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 Plataforma per una Vegueria Prò-
pia amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00691/10

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 Intermunicipal Vo-
luntària Segarrenca amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00692/10

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’Enrique Ven-
drell Santiveri, president del Col·legi d’Admi-
nistradors de Finques de Barcelona-Lleida, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00852/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51840).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00853/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51840).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00854/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00855/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi de Notaris amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00856/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat de Registradors de la 
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00857/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Administradors de 
Finques de Barcelona-Lleida amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00858/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions de Ve-
ïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00859/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00860/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 352-00861/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença de Juan Gómez 
Martínez, notari i membre de l’Observatori 
de Dret Privat de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00862/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’Eduard Carre-
ra, expert investigador en resolució de con-
flictes i mediació comunitària de la Universi-
tat de Girona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00863/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.
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Proposta de compareixença de Manuel Cu-
bero Argente, president de l’Associació de 
Veïns de Ciutat Meridiana de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00864/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’Enric García, 
director del Pla d’actuació de Sant Cosme . 
Ajuntament del Prat de Llobregat, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, rela-
tiu als drets reals
Tram. 352-00865/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença de Joan Egea 
Fernández, catedràtic de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00866/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00867/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00868/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Deganat Autonòmic dels Registra-
dors de la Propietat, Mercantils i de Béns 
Mobles de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00869/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 261

4.53.05. INFORMACIó 115

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, rela-
tiu als drets reals
Tram. 352-00870/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00871/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions de Ve-
ïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00872/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00873/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 352-00874/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’Enric Ven-
drell Santiveri, president del Col·legi d’Admi-
nistradors de Finques de Barcelona-Lleida i 
del Consell de Col·legis d’Administradors de 
Finques de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00875/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.
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Proposta de compareixença d’Oriol Rus-
ca i Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00876/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 53322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença de Luis Suárez 
Arias, degà del Col·legi de Registradors de 
la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00877/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 53322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de 
Catalunya i director de la Comissió de Co-
dificació, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00878/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 53322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’Enric Vendrell 
i Santiveri, president del Col·legi d’Adminis-
tradors de Finques de Barcelona i Lleida, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00879/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 53322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença de Sergio Na-
sarre i Aznar, catedràtic de dret civil de la 
Universitat Rovira i Virgili i responsable de 
la Càtedra d’Habitatge, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00880/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 53322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Isac i 
Aguilar, president de la Secció de Drets Re-
als de la Comissió de Codificació, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 352-00881/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 53322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.
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Proposta de compareixença de Carmen Ge-
te-Alonso, catedràtica de dret civil de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 352-00882/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 53322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Rodrí-
guez i Valdés, expert, amb relació al Projec-
te de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00883/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 53322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença de Daniel Los-
certales Fuertes, expert, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00884/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 53322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00885/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53439).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, rela-
tiu als drets reals
Tram. 352-00886/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53439).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat de Registradors de la 
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00887/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53439).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00888/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53439).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Administra-
dors de Finques de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00889/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53439).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00890/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53439).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis Territorials 
d’Administradors de Finques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00891/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53439).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00892/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53439).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Proposta de compareixença de Sergio Na-
sarre Aznar, catedràtic de dret civil i director 
de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei 
de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00893/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53439).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.
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Proposta de compareixença de Josep Sant-
diumenge, professor de dret civil de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00894/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53439).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Sol·licitud de compareixença del síndic de 
greuges davant la Comissió del Síndic de 
Greuges perquè expliqui les consideracions 
que ha fet arribar al Govern amb relació al 
desenvolupament del principi d’educació in-
clusiva
Tram. 356-00469/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió núm. 5, 
tinguda el 10.02.2014, DSPC-C 331.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Amnistia Internacional Catalunya 
davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans perquè presenti el treball sobre l’Agen-
da de Drets Humans per a aquesta legisla-
tura
Tram. 356-00545/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Salva-
dor Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 
49723).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 07.02.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del grup promotor de la iniciativa 
«Ara és l’hora» davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè informi 
sobre els eixos de treball i les fases de la ini-
ciativa per a la reforma horària
Tram. 356-00592/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 53934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 12.02.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per a la Racionalit-
zació dels Horaris Espanyols davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre les activitats de l’Asso-
ciació, les conclusions dels congressos que 
ha organitzat i les propostes de racionalitza-
ció del horaris
Tram. 356-00593/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 53935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 12.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les tasques de control de la Guàrdia Civil a 
habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) 
amb l’estelada
Tram. 356-00597/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 54612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.02.2014.
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Sol·licitud de compareixença de la directora 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalu-
nya davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre els cursos impartits amb relació 
a l’ús de materials antiavalots
Tram. 356-00598/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 54653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
12.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les tasques de control de la Guàrdia Civil a 
habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) 
amb l’estelada
Tram. 356-00599/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 54663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de David Kar-
vala, d’Unitat contra el Feixisme i el Racis-
me, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè expliqui 
les propostes per a combatre l’augment del 
feixisme i el racisme a Europa
Tram. 356-00601/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Gemma Calvet i Barot, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Miquel 
Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista, Sa-
ra Vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Quim 
Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 55016).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 12.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Tar-
radellas Espuny, director de la representació 
de la Comissió Europea a Barcelona, davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè presenti el Programa de 
treball de la Comissió Europea per al 2014
Tram. 356-00602/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i Ba-
rot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Juan Milián Querol, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà Ga-
lan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María Espe-
jo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 55112).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 12.02.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària amb el conseller d’In-
terior sobre els aspectes relatius a la segu-
retat viària de l’Enquesta de seguretat públi-
ca de Catalunya corresponent al 2013
Tram. 355-00094/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Co-
missió d’Estudi de la Seguretat Viària, tinguda el 
06.02.2014, DSPC-C 327.

Sessió informativa de la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària amb el conseller d’In-
terior sobre el Pla estratègic de seguretat vi-
ària 2014-2020
Tram. 355-00095/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Co-
missió d’Estudi de la Seguretat Viària, tinguda el 
06.02.2014, DSPC-C 327.
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Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre la retalla-
da en el Programa de suport a l’autonomia a 
la pròpia llar
Tram. 355-00103/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la conselle-
ra 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 residencials pú-
blics produïts a partir de l’1 d’agost
Tram. 355-00104/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre el deute 
de la Generalitat amb les residències con-
certades i col·laboradores de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 355-00105/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre el mante-
niment de la suspensió de la prestació eco-
nòmica vinculada al servei de residència
Tram. 355-00106/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre els mo-
tius i les conseqüències de la suspensió de 
la prestació econòmica vinculada a l’accés a 
les residències de gent gran
Tram. 355-00107/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre la decisió 
de deixar de subvencionar els ajuts a les re-
sidències privades per als nous dependents
Tram. 355-00108/10

Acord de tenir la sessió informativa

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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Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la conselle-
ra de Benestar Social i Família sobre la sus-
pensió dels programes individuals d’atenció 
de prestació econòmica vinculada al d’aten-
ció residencial i l’ingrés associat a places de 
prestació econòmica vinculada
Tram. 355-00109/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el conseller de Jus-
tícia sobre el Pla d’equipaments judicials
Tram. 355-00110/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Depar-
tament de Justícia (reg. 54522).
Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 10.02.2014.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Vicenç Altaió, escriptor i 
crític d’art, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00209/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 216)

En el BOPC 216, de 16 de desembre 2013.

A la pàg. 33.

On diu:

«Compareixença de Conxita Oliver, directora del cen-
tre Arts Santa Mònica, [...]»

Ha de dir:

«Compareixença de Vicenç Altaió, escriptor i crític 
d’art, [...]»

Compareixença del president del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei orgà-
nica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 353-00297/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.02.2014, 
DSPC-C 326.

Compareixença del president del Consell 
dels Col·legis de Procuradors amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00298/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.02.2014, 
DSPC-C 326.

Compareixença del president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00299/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.02.2014, 
DSPC-C 326.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Juristes Demòcrates 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 353-00301/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.02.2014, 
DSPC-C 326.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Justícia per a Tothom amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00303/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.02.2014, 
DSPC-C 326.

Compareixença d’una representació del Col-
legi de Secretaris Judicials amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00307/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.02.2014, 
DSPC-C 326.

Compareixença d’una representació de Jut-
ges per a la Democràcia amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00308/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.02.2014, 
DSPC-C 326.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori Català de la Justícia amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00313/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.02.2014, 
DSPC-C 326.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Professional de la Magistratura 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 353-00314/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.02.2014, 
DSPC-C 326.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Jutges i Magistrats Francisco de 
Vitoria amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00315/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.02.2014, 
DSPC-C 326.

Compareixença d’Andreu Mas-Colell, con-
seller d’Economia i Coneixement, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00197/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 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 10.02.2014, DSPC-C 330.

Compareixença de Jordi Òliva i Ritort, direc-
tor general de Política Financera, Assegu-
rances i Tresor, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00199/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 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 10.02.2014, DSPC-C 330.

Compareixença de Carles Sala i Roca, se-
cretari d’Habitatge i Millora Urbana, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consu-
midors
Tram. 357-00202/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 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 10.02.2014, DSPC-C 330.

Compareixença de Daniel de Alfonso La-
so, director de l’Oficina Antifrau de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance-
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00205/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 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 10.02.2014, DSPC-C 330.

Compareixença d’Albert Carreras de Odrio-
zola, secretari general d’Economia i Conei-
xement, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00206/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 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 10.02.2014, DSPC-C 330.
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Compareixença d’Alfons Conesa i Badiella, 
director 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. 357-00207/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 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 10.02.2014, DSPC-C 330.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis davant la 
Comissió de la Infància per a explicar la situ-
ació dels infants pobres o en risc de pobre-
sa i les actuacions davant el risc de malnu-
trició infantil
Tram. 357-00450/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 11.02.2014, DSPC-C 333.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya davant 
la Comissió de la Infància per a explicar la 
situació dels infants pobres o en risc de po-
bresa i les actuacions davant el risc de mal-
nutrició infantil
Tram. 357-00451/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 11.02.2014, DSPC-C 333.

Compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
davant la Comissió de la Infància per a expli-
car la situació dels infants pobres o en risc 
de pobresa i les actuacions davant el risc de 
malnutrició infantil
Tram. 357-00452/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 11.02.2014, DSPC-C 333.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància 
per a explicar la situació dels infants pobres 
o en risc de pobresa i les actuacions davant 
el risc de malnutrició infantil
Tram. 357-00453/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 11.02.2014, DSPC-C 333.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya da-
vant la Comissió de Polítiques de Lluita con-
tra la Desocupació
Tram. 357-00529/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda 
el 07.02.2014, DSPC-C 329.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
davant la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació
Tram. 357-00530/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda 
el 07.02.2014, DSPC-C 329.
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Compareixença d’una representació d’Enti-
tats Catalanes d’Acció Social davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració per 
a presentar el darrer Informe Insocat per a la 
millora de l’acció social
Tram. 357-00539/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de les 
Entitats Catalanes d’Acció Social davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a presentar el darrer Informe Insocat per 
a la millora de l’acció social
Tram. 357-00540/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de la directora general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració per a informar sobre els criteris i els 
mecanismes de control per a seleccionar les 
institucions i les persones a càrrec de cen-
tres tutelars
Tram. 357-00541/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
campanya «Pobresa Zero», de la Federació 
Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament, davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració per 
a informar sobre les línies de treball de l’en-
titat
Tram. 357-00542/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de la directora general de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Soci-
als davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a explicar el manteniment de 
la suspensió de la prestació econòmica vin-
culada al servei de residència
Tram. 357-00543/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Unitària de la Gent Gran davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a presentar l’entitat i explicar la situ-
ació de la gent gran
Tram. 357-00544/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de la directora de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a informar sobre el Pla per a la inclu-
sió i la cohesió social a Catalunya 2010-2013
Tram. 357-00545/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença del director general per a la 
Immigració davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar sobre 
l’elaboració del Pla de ciutadania i de les mi-
gracions 2013-2016
Tram. 357-00546/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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 
per a exposar la situació de la gent gran
Tram. 357-00547/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Pensionistes de Comissions 
Obreres de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a exposar 
la situació de la gent gran
Tram. 357-00548/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a exposar la situació de la 
gent gran
Tram. 357-00549/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació d’una 
representació de la Xarxa per la Sobirania 
Energètica davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre els 
treballs amb relació a la pobresa energètica
Tram. 357-00550/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de Cà-
ritas Diocesana de Barcelona davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració per 
a informar sobre els treballs amb relació a la 
pobresa energètica
Tram. 357-00551/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Creu Roja de Catalunya davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a in-
formar sobre els treballs amb relació a la po-
bresa energètica
Tram. 357-00552/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’Antonio Moreno, membre 
del Col·lectiu Papàs de l’Àlex, davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració per 
a explicar l’activitat de l’entitat
Tram. 357-00553/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació d’Apin-
dep Ronçana davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració per a explicar la 
seva experiència com a cooperativa de con-
sum innovadora, d’iniciativa social i sense 
ànim de lucre
Tram. 357-00554/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del 
Cercle d’Economia davant la Comissió de 
Polítiques de Lluita contra la Desocupació 
perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00555/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Compareixença d’una representació del 
Cercle Català de Negocis davant la Comis-
sió de Polítiques de Lluita contra la Desocu-
pació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00556/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Lluita contra la 
Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00557/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Compareixença de Pere Navarro i Olivella 
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat 
Viària perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00558/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària en la ses-
sió núm. 4, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 327.

Compareixença del síndic de greuges da-
vant la Comissió del Síndic de Greuges so-
bre les consideracions que ha fet arribar al 
Govern amb relació al desenvolupament del 
principi d’educació inclusiva
Tram. 357-00559/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió del Síndic de Greuges en la sessió núm. 5, 
tinguda el 10.02.2014, DSPC-C 331.

Compareixença de Josep Montané Capdevi-
la davant la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00560/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària en la ses-
sió núm. 4, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 327.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació per a la Prevenció d’Accidents de 
Trànsit davant la Comissió d’Estudi de la Se-
guretat Viària perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00561/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària en la ses-
sió núm. 4, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 327.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Ajuda i Orientació als Afectats 
per Accidents de Trànsit davant la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci 
aportacions
Tram. 357-00562/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària en la ses-
sió núm. 4, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 327.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Traumatisme Cranio-
encefàlic i Dany Cerebral davant la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci 
aportacions
Tram. 357-00563/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària en la ses-
sió núm. 4, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 327.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el fiscal superior de 
Catalunya per a presentar la Memòria de la 
Fiscalia corresponent al 2012
Tram. 359-00012/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Fiscalia Superior de Catalunya (reg. 47943).
Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 07.02.2014.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 54661

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 interpo-
sició de recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribu-
nal Constitucional amb relació a la Llei 22/2013, de 
23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per l’any 2014 (BOE núm. 309 de 26 de desembre de 
2013), basant-se en la justificació següent: 

L’apartat setè de la disposició final quarta que incor-
pora una disposició addicional, la seixanta-cinquena, 
al Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
podria vulnerar els articles 10, 14, 15, 41 i 43 de la CE, 
els articles 23 i 42.4 EAC, no tenir cobertura amb els 
títols competencials de l’article 149 CE i envair com-
petències de la Generalitat en matèria de sanitat i salut 
pública, previstes a l’article 162 EAC.

Fonaments jurídics

Primer. Vulneració dels articles 10, 14, 15, 41, 43 CE i 
23 i 42.4 EAC

La disposició addicional seixanta-cinquena de la Llei 
General de Seguretat Social, incorporada per la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014, al 
seu apartat segon estableix com a requisit per man-
tenir el dret a les prestacions sanitàries on s’exigeixi 
residència en territori espanyol, que no s’hagi estat a 
l’estranger més de 90 dies durant cada any natural.

Aquesta norma podria vulnerar l’article 43 CE, que re-
coneix el dret a la protecció de la salut, de manera que 
els poder públics han d’organitzar i tutelar la salut mit-
jançant les mesures, les prestacions i els serveis neces-
saris. Tal i com interpreta la jurisprudència constituci-
onal aquest precepte, el poder públics han de regular, 
establir i controlar un sistema que ha de proveir amb 
caràcter universal les corresponents prestacions i ser-
veis sanitaris (STC 98/2004, de 25 de maig).

El dret d’accés a les prestacions sanitàries és univer-
sal, en la mesura que no pot excloure cap ciutadà del 
dret a ser atès, i si bé el legislador té potestat per arti-
cular aquest dret, sempre ha de respectar el contingut 
del mandat garantit constitucionalment, i els principis, 
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valors i drets constitucionals connectats a aquest dret, 
d’entre els quals, el dret a la igualtat previst a l’article 
14 CE.

L’article objecte de sol·licitud de dictamen exclou d’as-
sistència sanitària al col·lectiu de persones que puguin 
haver residit més de 90 dies a l’estranger durant un any 
natural, i no té en compte ni la seva capacitat econò-
mica, ni les raons de la serva residència a l’estranger, 
ni si aquesta residència a l’estranger és continuada 
i amb ànim d’establir-la com a estable, la qual cosa 
produeix uns efectes de desigualtat desproporciona-
da, que poden vulnerar l’article 14 CE, en relació amb 
l’article 43 CE.

Així mateix la norma incorporada a la llei de pressu-
postos pot vulnerar l’article 41 que obliga a l’Estat a 
dotar-se d’un sistema públic de seguretat social al qual 
els ciutadans puguin accedir en condicions d’igualtat.

Per les mateixes raons aquesta norma podria vulne-
rar també l’article 42.4 EAC que estableix que els po-
ders públics han de garantir la qualitat del servei i la 
gratuïtat de l’assistència sanitària pública; l’article 23 
EAC que garanteix l’accés en condicions d’igualtat i 
gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat públi-
ca; l’article 37.3 de l’Estatut que disposa que la regu-
lació essencial i el desenvolupament directe dels drets 
reconeguts pels capítols I, II i III del títol I, entre els 
quals s’inclou el dret regulat per l’article 23, s’han de 
fer per llei del Parlament, la qual cosa ja s’ha fet amb 
l’aprovació de la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés 
a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec 
del Servei Català de la Salut; l’article 3.2 de la Llei or-
gànica 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, que 
determina que l’assistència sanitària pública s’estendrà 
a tota la població espanyola i que l’accés i les pres-
tacions sanitàries es realitzen en condicions d’igualtat 
efectiva.

Atesa la vulneració del dret d’igualtat en el desenvo-
lupament del dret a la protecció de la salut, s’estaria 
vulnerant possiblement també el dret a la vida i a la 
integritat física i moral garantit a l’article 15 CE, i el 
dret a la dignitat de la persona regulat a l’article 10 CE.

Segon. Invasió de competències de la Generalitat en 
matèria de sanitat i salut pública, previstes a l’article 
162 EAC

Atès que la mesura establerta per la norma objecte 
d’aquesta sol·licitud de dictamen suposa una modifica-
ció de la regulació i execució de les prestacions i ser-
veis sanitaris de caràcter públic, es podria estar vulne-
rant una de les competències compartides previstes a 
l’article 162.3 EAC.

L’article 149.1.16 CE, estableix com a competència ex-
clusiva de l’Estat la sanitat exterior i bases i coordina-
ció general de la sanitat. Amb la modificació del Text 
Refós de la Llei General de la Seguretat Social, l’Estat 
es podria estar extralimitant en les seves competències 

exclusives perquè d’acord amb reiterada jurisprudèn-
cia constitucional el concepte de bases de la sanitat, és 
allò que és bàsic, nuclear i imprescindible en matèria 
de sanitat per tenir una unitat mínima de posicions ju-
rídiques, i en aquest cas l’Estat regula amb tan detall 
les condicions d’accés a les prestacions sanitàries de la 
sanitat pública, que no deixa marge per regular-ho a 
les Comunitats Autònomes.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

Oriol Junqueras i Vies, president del GP d’ERC; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Josep Lluís 
Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del GP d’ERC; Oriol 
Amorós i March, portaveu adjunt del GP d’ERC; Pe-
re Aragonès i Garcia, portaveu adjunt del GP d’ERC;  
Anna Simó i Castelló, Josep Andreu i Domingo, Ma-
ria 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, Marc 
Sanglas i Alcantarilla, Jordi Solé i Ferrando, Roger 
Torrent i Ramió, Teresa Vallverdú i Albornà, Alba 
Vergés i Bosch, Marta Vilalta i Torres, diputats, del 
GP d’ERC

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 54662

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 24/2013, de 26 
de desembre, del sector elèctric (BOE núm. 310 de 27 
de desembre de 2013), basant-se en la justificació se-
güent: 

Els articles 3.13.a), 9, 14, 16.4, 17.6, 33.5, 40, 43.5, 46, 51, 
la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric 
poden vulnerar l’atribució competencial derivada de l’ar-
ticle 149 CE i els articles 123, 133, 144 i 203 EAC.

Fonaments jurídics

Únic. Vulneració competencial dels articles 123, 133, 
144 i 203 EAC

Tot i que al preàmbul s’argumenta que la norma pre-
tén clarificar les competències de l’Estat mantenint les 
atribuïdes per la Llei 54/1997, hi ha un seguit d’articles 
que semblen perseguir el contrari, és a dir, propiciar 
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la invasió competencial en un àmbit ja de per sí poc 
transferit: 

I. L’article 3.13 a) manifesta clarament que la compe-
tència per autoritzar les instal·lacions peninsulars de 
producció d’energia elèctrica, incloent les seves infra-
estructures d’evacuació, de potència elèctrica instal-
lada superior a 50 MW elèctrics i les instal·lacions de 
transport primari peninsular i escomeses de tensió 
igual o superior a 380 kw és de l’Estat. Aquesta norma 
determina que és l’Estat l’administració competent per 
atorgar l’autorització de les instal·lacions elèctriques, 
sense excloure les que transcorren íntegrament pel ter-
ritori de Catalunya, la qual cosa pot vulnerar la com-
petència compartida prevista a l’article 133.1 a) EAC, i 
els criteris de delimitació competencials que fixa l’ar-
ticle 149.1.22 CE.

II. L’article 9 regula de manera detallada l’autoconsum 
d’energia elèctrica, implementant un nou peatge a l’au-
toconsum. El concepte d’autoconsum va lligat al con-
cepte de territorialitat. L’autoconsum es produeix, com 
no podria ser d’altre forma, en el lloc on es troba ubi-
cada la instal·lació, per tant sembla força evident que 
l’energia produïda en aquests casos no va més enllà de 
l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, de ma-
nera que la seva regulació per l’Estat vulnera l’article 
133.1 a), b) i d) EAC.

La regulació detallada de l’autoconsum de l’article 9 
inclou el Registre administratiu d’autoconsum d’ener-
gia elèctrica, per tant una funció executiva que es de-
senvolupa íntegrament dins l’àmbit geogràfic de la Ge-
neralitat. És per això que hauria de ser la Generalitat 
l’administració competent en aquesta matèria d’acord 
amb l’article 133.1 a), b) i d) EAC i la seva regulació 
per part de l’Estat suposa una ingerència il·legítima de 
l’Administració estatal en l’exercici de competències 
executives en matèria energètica, tal i com així tam-
bé ho estableix la jurisprudència constitucional (STC 
223/2000, de 21 de setembre).

Així mateix la normativa prevista a l’article 9 podria 
vulnerar la competència exclusiva de la Generalitat en 
matèria de consum prevista a l’article 123 EAC.

III. L’article 14 regula la retribució de les activitats des-
tinades al subministrament d’energia elèctrica. Aquest 
article pot vulnerar l’article 144 EAC ja que correspon 
a la Generalitat la competència compartida en matèria 
de medi ambient i la competència per a l’establiment 
de normes addicionals de protecció. En el seu punt 3, 
l’article 14 determina que per al càlcul de la retribució 
de les activitats de transport, distribució, gestió tècni-
ca i econòmica del sistema, i producció en els sistemes 
elèctrics dels territoris no peninsulars amb règim retri-
butiu addicional es consideraran els costos necessaris 
per realitzar l’activitat per una empresa eficient i ben 
gestionada, mitjançant l’aplicació de criteris homoge-
nis en tot el territori espanyol.

En el punt 7 determina la excepcionalitat per la qual el 
Govern estatal pot establir un règim retributiu especí-
fic per fomentar la producció a partir de fonts d’ener-
gia renovables, cogeneració d’alta eficiència i residus, 
quan existeixi una obligació de compliment d’objec-
tius energètics derivats de directives o altres normes 
de Dret de la Unió Europea o quan la seva introducció 
suposi una reducció del cost energètic i de la depen-
dència energètica exterior.

Per al càlcul d’aquesta retribució específica es consi-
deraran, per a una instal·lació tipus, al llarg de la seva 
vida útil reguladora i en referència a l’activitat realit-
zada per una empresa eficient i ben gestionada, els va-
lors que resultin de considerar: 

i. Els ingressos estàndard per la venda de l’energia ge-
nerada valorada al preu del mercat de producció.

ii. Els costos estàndard d’explotació.

iii. El valor estàndard de la inversió inicial.

A aquests efectes, en cap cas es tindran en considera-
ció els costos o inversions que vinguin determinats per 
normes o actes administratius que no siguin d’aplica-
ció en tot el territori espanyol. De la mateixa manera, 
només es tindran en compte aquells costos i inversions 
que responguin exclusivament a l’activitat de produc-
ció d’energia elèctrica.

Sembla que l’aspiració del Govern és reduir el dèficit 
del sistema elèctric, mitjançant la reducció d’un dels 
seus costos principals, el dels incentius a les reno-
vables, consistents en la compensació estricta de les 
quantitats necessàries per cobrir la inversió i els cos-
tos no coberts amb el preu ordinari de l’electricitat en 
el mercat, més una rendibilitat raonable, determinada 
per referència al valor de les Obligacions de l’Estat a 
10 anys, abans d’impostos.

Aquesta finalitat troba el seu lloc en les competènci-
es que l’Estat li corresponen per l’article 149.1.13 i 25 
CE, en matèria de bases i coordinació de la planifica-
ció general de l’activitat econòmica i bases del règim 
energètic i miner, respectivament, segons la disposició 
final primera del RDL 9 /2013, l’article 14 d’aquesta 
llei i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Cons-
titucional que considera que la regulació de l’econo-
mia del sistema elèctric, que té un caràcter necessària-
ment unitari, correspon a l’Estat, com es desprèn de la 
seva STC 18/2011, de 3 de març.

Però l’exercici d’aquesta competència afecta les com-
petències pròpies de les comunitats autònomes, per 
dos motius: 

En primer lloc, encara que l’Estat tingui la compe-
tència per determinar el règim econòmic de les instal-
lacions de producció d’electricitat mitjançant energies 
renovables, es tracta d’un sector completament depe-
nent dels incentius estatals, de manera que qualsevol 
norma o actuació administrativa autonòmica específi-
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ca que hagi condicionat la inversió (serà especialment 
rellevant el conjunt de condicionants mediambientals 
que s’apliquen a moltes instal·lacions d’aquesta natu-
ralesa) no serà recuperable. A la pràctica, això supo-
sarà el buidatge de la competència autonòmica sobre 
aquestes instal·lacions, en matèria de medi ambient i 
normes addicionals de protecció (144 EAC).

En segon lloc, la impossibilitat de recuperar la inver-
sió i els costos que no s’ajustin a les instal·lacions tipus 
aprovades pel Govern, així com la impossibilitat de-
mostrada d’aconseguir una rendibilitat raonable supo-
sarà un perjudici important sobre les instal·lacions que 
actualment estan en funcionament, i un autèntic pro-
blema al comerç interior dins de cada comunitat au-
tònoma, l’ordenació del qual és de la seva única com-
petència.

IV. L’apartat quart de l’article 16 determina que en cas 
d’activitats i o instal·lacions destinades al subministra-
ment elèctric, gravades amb tributs propis de la comu-
nitat autònoma o recàrrecs sobre tributs estatals, sobre 
els peatges d’accés a les xarxes, es podrà imposar un 
suplement per cobrir el sobrecost provocat pel tribut. 
Aquest aspecte incideix directament sobre la política 
tributària de la Generalitat, i pot vulnerar la compe-
tència prevista a l’article 203 EAC, ja que incideix en 
la determinació del subjecte passiu d’un tribut propi de 
la Generalitat.

V. Per la mateixa raó, l’article 17.6 de la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, del Sector Elèctric podria vulnerar 
l’article 203 EAC, pel fet que estableix també la pos-
sibilitat d’incloure un suplement per cobrir el sobre-
cost que pugui donar-se en activitats i/o instal·lacions 
destinades al subministrament elèctric gravades amb 
tributs propis de la comunitat autònoma o recàrrecs 
sobre tributs estatals en els preus voluntaris pel petit 
consumidor o les tarifes d’últim recurs.

VI. L’article 33.5 de la llei objecte de dictamen, de-
signa a la Comissió Nacional dels Mercats i la Com-
petència com a òrgan que determinarà la solució a les 
discrepàncies que derivin en relació a l’atorgament 
o no dels permisos per a la connexió a les xarxes de 
competència autonòmica, a través d’un informe vin-
culant, la qual cosa podria suposar una invasió com-
petencial, concretament de la competència comparti-
da que té atribuïda la Generalitat en matèria d’energia 
(133 EAC) i més tenint en compte que la connexió es 
sol·licita a una xarxa elèctrica de competència autonò-
mica.

VII. L’article 40 regula de manera detallada la relació 
d’obligacions i drets de les empreses distribuïdores li-
mitant l’actuació de la Generalitat de Catalunya. Cal 
tenir present que aquestes obligacions i drets també 
estan regulades a la Llei 18/2008, de 23 de desembre, 
de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 
Quan es tracta de distribució elèctrica dins l’àmbit ter-
ritorial de Catalunya aquest article 40 podria vulnerar 

l’article 133 EAC pel que fa a la competència compar-
tida en matèria d’energia i també a l’àmbit material re-
servat d’actuació en la regulació de l’activitat de distri-
bució d’energia que es dugui terme a Catalunya.

VIII. L’article 43.5 pot vulnerar la competència exclu-
siva en matèria de consum reconeguda a l’article 123 
EAC, en la mesura que estableix un procediment de 
resolució de reclamacions o controvèrsies depenent 
del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, i espe-
cialment en l’establiment i aplicació de procediments 
administratius de queixa i reclamació.

IX. L’article 46 al regular de manera concreta les em-
preses comercialitzadores pot infringir l’article 133 
EAC, quan l’empresa comercialitzadora únicament 
desenvolupi la seva activitat en l’àmbit territorial de 
Catalunya.

X. Finalment, l’article 51 que regula la qualitat del 
servei elèctric torna a contravenir la Llei 18/2008, de 
23 de desembre, de garantia i qualitat del subminis-
trament elèctric, així com la competència compartida 
de la Generalitat en matèria d’energia en allò relatiu 
a l’activitat de distribució elèctrica i de la qualitat del 
servei elèctric (133.1 a) i c) EAC). La xarxa elèctrica 
no és igual arreu de l’Estat i d’això se’n deriva que els 
estàndards de qualitat en el subministrament tampoc 
són iguals, de manera que no és justificada una regula-
ció uniforme per tot l’Estat.

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, Marta Vilalta i Torres, diputats del GP d’ERC
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya corresponent al 2013
Tram. 334-00053/10

Presentació
Claudi Alsina Català, secretari general del 

Consell Interuniversitari de Catalunya

Reg. 54311 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats: 

Mesa del Parlament, 11.02.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable senyora,

Per tal de donar compliment a allò que estableix l’ar-
ticle 126.4 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya, us trametem la Memòria del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya 2013.

Cordialment,

Barcelona, 3 de febrer de 2014

Claudi Alsina Català
Secretari general

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

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 1017/2010, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra determinats articles de la Llei 5/2009, 
del 28 d’abril, dels recursos contra la qua-
lificació negativa dels títols o les clàusu-
les concretes en matèria de dret català que 
s’hagin d’inscriure en un registre de la pro-
pietat, mercantil o de béns mobles de Ca-
talunya
Tram. 381-00002/08

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 53545 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presiden-
te, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Or-
tega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don An-
drés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Va-
res García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro Jo-
sé González-Trevijano Sánchez y don Enrique López 
y López, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm.1017-2010, 
promovido por el Presidente de Gobierno contra los 
artículos 3.4 y 7.2, y por conexión contra los artículos 
1 y 3.3, de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, 
de 28 de abril, de los recursos contra la calificación 
negativa de los títulos o las cláusulas concretas en ma-
teria de Derecho catalán que deban inscribirse en un 
Registro de la Propiedad, Mercantil o de bienes mue-
bles de Cataluña. Han sido parte el Gobierno de la Ge-
neralitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña y ha 
sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-
Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal el día 8 de febrero de 2010, el Abo-
gado del Estado, en nombre del Presidente del Gobi-
erno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra 
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los arts. 3.4 y 7.2, y por conexión contra los arts. 1 y 
3.3, de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 
28 de abril, de los recursos contra la calificación ne-
gativa de los títulos o las cláusulas concretas en mate-
ria de Derecho catalán que deban inscribirse en un re-
gistro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles 
de Cataluña, al entender que su contenido normativo 
excede las competencias atribuidas a la Comunidad 
Autónoma de Cataluña en su Estatuto de Autonomía 
y vulnera las competencias exclusivas del Estado en 
las materias de legislación civil y de ordenación de los 
registros e instrumentos públicos, ex art. 149.1.8 CE.

En síntesis, fundamenta las impugnaciones del modo 
siguiente: 

a) El art. 149.1.8 CE atribuye al Estado la competen-
cia exclusiva sobre la «legislación civil, sin perjuicio 
de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, fo-
rales o especiales, allí donde existan». Añade el citado 
precepto constitucional que corresponderán al Estado, 
«en todo caso, las reglas relativas a la aplicación y efi-
cacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civi-
les relativas a las formas de matrimonio, ordenación 
de los registros e instrumentos públicos, bases de las 
obligaciones contractuales, normas para resolver los 
conflictos de leyes y determinación de las fuentes del 
Derecho, con respeto, en este último caso, a las nor-
mas de Derecho foral o especial».

La primera cláusula del art. 149.1.8 CE supone que la 
Constitución, tras atribuir al Estado competencia ex-
clusiva sobre la legislación civil, «introduce una ga-
rantía de la foralidad civil a través de la autonomía 
política, garantía que no se cifra en la intangibilidad 
de los Derechos civiles especiales o forales, sino en 
la previsión de que los Estatutos de las Comunida-
des Autónomas en cuyo territorio aquéllos rigieran a 
la entrada en vigor de la Constitución puedan atribuir 
a dichas Comunidades competencia para su conserva-
ción, modificación y desarrollo» (STC 156/1993, de 6 
de mayo, FJ 1).

El sentido de la «segunda reserva competencial a favor 
del legislador estatal no es otro que el de delimitar un 
ámbito dentro del cual nunca podrá estimarse subsis-
tente ni susceptible, por tanto, de conservación, mo-
dificación o desarrollo Derecho civil especial o foral 
alguno, ello sin perjuicio de lo que en el último inci-
so del artículo 149.1.8 se dispone en orden a la deter-
minación de las fuentes del derecho» (STC 156/1993, 
de 6 de mayo, FJ 10). Aunque esta reserva constituye 
ciertamente un límite a la competencia de las Comu-
nidades Autónomas, no se encamina simplemente a 
limitar, sino a subrayar el carácter excluyente de la 
competencia del Estado, después de haber establecido 
en el apartado primero una situación de concurrencia 
de la competencia del Estado con las competencias au-
tonómicas. Se diseña así explícitamente un ámbito de 
poder del Estado en el que las Comunidades Autóno-

mas con Derecho foral carecen de competencia (con la 
única salvedad indicada en el propio precepto respecto 
de la determinación de las fuentes del Derecho), so-
bre cuya extensión se han pronunciado, al menos, las 
SSTC 72/1983, de 29 de julio, FJ 8; 156/1993, de 6 de 
mayo FJ 5; 173/1998, de 23 de julio, FJ 14; y 207/1999, 
de 11 noviembre, FFJJ 8 y 9. Tal es el título compe-
tencial prevalente para resolver este recurso, al incidir 
sobre la función calificadora de los registradores que, 
cuando es positiva, se configura como un requisito in-
dispensable para obtener la inscripción de los actos, 
contratos o negocios en los correspondientes registros, 
de acuerdo con la legislación hipotecaria.

La vieja polémica sobre la naturaleza del recurso 
gubernativo sigue hoy viva. Baste aquí señalar que se 
trata de un procedimiento impugnatorio de la inicial 
decisión del registrador, por lo que su naturaleza ven-
drá condicionada por la de la función de éste. La opi-
nión más generalizada configura la función de éstos 
como una actividad nueva e independiente de la ju-
risdicción y de la Administración, en la que se venti-
lan cuestiones que afectan al Derecho privado de las 
personas, pero fuera del orden jurisdiccional. Por ello, 
algunas resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado señalaban que la función re-
gistral, y el subsiguiente recurso gubernativo, no te-
nía carácter jurisdiccional ni administrativo, sino que 
más bien participaba de la naturaleza de la jurisdic-
ción voluntaria. En cualquier caso, cualquiera que sea 
la naturaleza que se atribuya a la función calificadora 
del registrador y a los ulteriores medios impugnativos 
previos a la vía judicial, no cabe duda de que la cali-
ficación es una decisión emitida por un órgano encar-
gado de velar por el cumplimiento del principio de le-
galidad registral. Por tanto, parece claro que el recurso 
gubernativo es un procedimiento de impugnación de 
una decisión fundada en Derecho privado. Tanto la ca-
lificación como el ulterior recurso gubernativo van a 
determinar el acceso de actos o negocios jurídicos al 
Registro de la Propiedad, como instrumentos esencia-
les para garantizar el respeto al principio de legalidad 
registral. Parece claro, por todo ello, que la disciplina 
de ambos, calificación y recurso, resulta esencial pa-
ra la ordenación de los registros públicos. Aunque el 
recurso gubernativo fuera considerado como un pro-
cedimiento administrativo especial en el que se resuel-
ve aplicando normas de Derecho civil, estaríamos ante 
un procedimiento especial inserto en el sector materi-
al «ordenación de los registros» y, por tanto, de com-
petencia exclusiva estatal (STC 227/1988, de 29 de no-
viembre, FJ 32).

En relación con el Registro Mercantil, la competencia 
exclusiva estatal se apoya en el art. 149.1.6 CE (STC 
72/1983, de 29 de julio, FJ 8).

Por último, y en relación con el art. 7.2 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2009, también se considera 
vulnerado el art. 149.1.18 CE cuando atribuye al Esta-
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do la competencia exclusiva sobre el «régimen estatu-
tario de sus funcionarios», en cuanto la doctrina del 
Tribunal considera, sin lugar a dudas, a los notarios y 
registradores como dos cuerpos nacionales integrados 
en la Administración general del Estado (por todas, la 
ya citada STC 207/1999, FFJJ 8 y 9).

b) El art. 147.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(EAC) atribuye a la «Generalitat la competencia ex-
clusiva en materia de régimen de los recursos sobre la 
calificación de los títulos o las cláusulas concretas en 
materia de Derecho catalán, que deban tener acceso 
a un Registro de la propiedad, mercantil o de bienes 
muebles de Cataluña». Trasladando a este precepto la 
doctrina constitucional sobre la posición «subordina-
da de los Estatutos de Autonomía a la Constitución» 
(STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 6), el mismo 
estaría subordinado al art. 149.1.8 CE, resultando cla-
ro que en un ámbito como el de su segundo inciso, 
en el que no puede existir ninguna competencia auto-
nómica, el art. 147.2 EAC debe ser objeto de una in-
terpretación absolutamente estricta, dada su colindan-
cia con el título estatal «ordenación de instrumentos y 
registros públicos». La intervención autonómica en el 
régimen de recursos contra la calificación del registra-
dor tiene sentido únicamente para velar por la aplica-
ción del Derecho civil especial o foral.

c) El art. 3.4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009 prevé una singular acumulación de recursos 
gubernativos dirigidos contra una calificación negati-
va de un registrador. La acumulación automática tiene 
como consecuencia que, por el solo hecho de que un 
recurso se funde (aunque sea parcialmente) en normas 
de Derecho catalán, la totalidad de los recursos pre-
sentados se tramitan y resuelven acumuladamente por 
la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídi-
cas de la Generalitat. Esta exorbitante vis atractiva a 
favor de la Generalitat de Cataluña permitiría el ab-
surdo de que bastaría con que en un solo recurso se 
hiciera una cita tangencial de un precepto autonómico, 
aunque el recurso se funde principalmente en Derecho 
estatal y la totalidad de los restantes recursos se basa-
ran en este mismo Derecho, para que todos se tramita-
ran y resolvieran por la Generalitat de Cataluña.

Se atribuye por esta vía a un órgano autonómico la re-
solución de recursos fundados total o parcialmente en 
Derecho común, cuando el art. 147.2 EAC sólo habi-
lita a la Generalitat para establecer el régimen de los 
recursos sobre títulos o cláusulas concretas en materia 
de Derecho catalán. De su tenor no se puede conclu-
ir que contenga habilitación competencial alguna pa-
ra residenciar en la Dirección General de Derecho y 
Entidades Jurídicas de la Generalitat el conocimiento 
de motivos de impugnación que no se fundamenten en 
Derecho catalán y, mucho menos, al socaire del meca-
nismo procesal de la acumulación, para extender dic-
ha competencia al conocimiento de otros recursos no 
fundados en normas de Derecho catalán o en su infrac-

ción. Cabe recordar que el mecanismo de la acumu-
lación se fundamenta en la existencia de procesos (o 
procedimientos) con objetos conexos y que justifiquen 
la unidad de tramitación y decisión (AATC 728/1984, 
de 22 de noviembre, y 358/2005, de 11 de octubre), 
con el fin de atender el principio de economía proce-
sal y la preservación de la continencia de la causa. No 
basta con que se dé la conexión entre los objetos de 
los procesos de que se trate, sino que tal conexión de-
be ser también relevante en orden a una tramitación y 
resolución unitarias. En particular, es requisito esen-
cial de la acumulación que el órgano sea competente 
para resolver todos los procesos o procedimiento acu-
mulados. En el supuesto analizado, la conexión obje-
tiva existiría, pero se opone a la acumulación el hecho 
de que, al fundarse los recursos en diversos ordena-
mientos civiles, la competencia para su conocimiento 
estaría residenciada en órganos distintos (de distintas 
Administraciones públicas), por lo que no puede afir-
marse que se den los presupuestos procesales que ava-
len una unidad de tramitación y decisión.

Todo lo no incluido en los términos estrictos del pre-
cepto estatutario constituye competencia exclusiva 
e indisponible del Estado, que no puede ser menos-
cabada a partir de la competencia de la Comunidad 
Autónoma para la conservación, modificación y de-
sarrollo de su Derecho civil propio, aun cuando hu-
biera sido objeto de regulación en el Derecho civil ca-
talán, porque éste nunca hubiera podido entenderse 
subsistente en una materia reservada «en todo caso» al 
Estado por el segundo inciso del art. 149.1.8 CE.

d) Los arts. 1 y 3.3 resultan inconstitucionales por co-
nexión con el art. 3.4, al atribuir a la Dirección Gene-
ral de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat 
la competencia para conocer de los recursos guberna-
tivos fundados de forma exclusiva, o «junto con otros 
motivos», en normas del Derecho catalán. En una in-
terpretación sistemática de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2009, tal expresión sólo puede entenderse 
referida a otros motivos de Derecho civil común. El 
hecho de que no se recurriera precepto análogo de la 
precedente Ley catalana 4/2005 no es obstáculo a la 
presente impugnación, dada la irrenunciabilidad de 
las competencias y dado que los procesos de incons-
titucionalidad tienen como finalidad la depuración del 
ordenamiento jurídico de aquellas normas contrarias 
a la Constitución, que así alcanza una superlegalidad 
material.

La inconstitucionalidad del supuesto en que la Gene-
ralitat tramite y resuelva recursos gubernativos fun-
dados parcialmente en Derecho civil común y par-
cialmente en Derecho catalán no se despeja por el 
paralelismo trazado con el art. 478.1 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC), que fi-
ja el mismo criterio para atribuir el conocimiento del 
recurso de casación a los Tribunales Superiores de 
Justicia, siempre que así esté previsto en los Estatu-
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tos de Autonomía. Dese la perspectiva constitucional 
de distribución de competencias, la Ley de enjuici-
amiento civil es una ley estatal, dictada en ejercicio 
de una plena competencia sobre la legislación proce-
sal (art. 149.1.6 CE), que establece legítimamente un 
criterio de distribución de competencias entre dos ór-
ganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial 
único de carácter estatal, sin producir desplazamiento 
alguno de una competencia ajena. Por el contrario, la 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009 dispo-
ne de una competencia ajena –que resulta totalmente 
desplazada–, atribuyendo su ejercicio a un órgano au-
tonómico.

Del art. 147.2 EAC resulta claramente que la Comu-
nidad Autónoma única y exclusivamente asume com-
petencias «en materia de Derecho catalán». Se trata 
de una competencia especialísima que se inserta en el 
marco de una competencia exclusiva del Estado, par-
ticularmente blindada por decisión del constituyente 
frente a cualquier competencia autonómica: la orde-
nación de los registros públicos. Por tanto, el art. 147.2 
EAC sólo puede entenderse en el sentido de reservar 
a la Comunidad Autónoma el conocimiento y trami-
tación de los recursos exclusivamente fundados en 
Derecho catalán, mientras que los recursos «mixtos» 
resultarían naturalmente atraídos por el titular de la 
competencia «troncal», es decir, por el Estado. Existi-
ría, en la tesis más favorable a la Comunidad Autóno-
ma, una concurrencia de competencias, a la que cabría 
aplicar la conocida doctrina del Tribunal Constitucio-
nal relativa a la concurrencia de competencias sobre 
un mismo «espacio físico» (por todas, STC 46/2007, 
de 1 marzo, FJ 5). De dicha doctrina deriva que la con-
currencia debe resolverse, en primer lugar, acudiendo 
a mecanismos de colaboración que, desde luego, el le-
gislador autonómico no puede imponer sin más al Es-
tado, y si los mecanismos colaborativos no se consi-
deran eficaces, la competencia debe ejercerla el titular 
del interés prevalente, que sin duda es el Estado, por la 
competencia general que la Constitución le otorga pa-
ra garantizar un sistema registral nacional, como efi-
caz instrumento de seguridad jurídica preventiva.

e) El art. 7.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009 pretende atribuir a la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat la 
misma competencia que el art. 103 de la Ley estatal 
24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, ad-
ministrativas y del orden social atribuye a la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, confirien-
do valor vinculante a las consultas elevadas a aquélla, 
cuando se refieran a actos o negocios relativos al De-
recho catalán.

Tal atribución carece de toda cobertura constitucional 
o estatutaria, ya que el art. 147 EAC no ofrece base 
para ello en ninguno de sus tres apartados. Desde lu-
ego, no puede ampararse en el art. 147.2, título com-
petencial que se refiere exclusivamente al régimen de 

los recursos gubernativos y que debe ser objeto de una 
interpretación estricta, que en ningún caso cabe exten-
der al establecimiento de un régimen de consultas vin-
culantes para notarios y registradores. Ni el apartado 
1, que sólo se refiere a las potestades ejecutivas en ma-
teria de notarías y registros, la participación en la ela-
boración de los programas de acceso a los efectos de 
acreditar el conocimiento del Derecho catalán, el esta-
blecimiento de demarcaciones y el nombramiento de 
notarios archiveros, ni el apartado 3, referido a com-
petencias puramente ejecutivas sobre el Registro civil, 
pueden legitimar una intervención legislativa como la 
del art. 7.2 aquí impugnado.

El paralelismo pretendido por la norma autonómi-
ca con lo dispuesto en la norma estatal resulta invia-
ble, dado que la razón del carácter vinculante de las 
consultas evacuadas por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado está en su condición de au-
toridad jerárquica sobre notarios y registradores, al 
tratarse de cuerpos nacionales. Dicho carácter de su-
perior jerárquico aparece regulado, entre otros, en los 
artículos 259 y 260 de la Ley hipotecaria (LH). En 
consonancia con esta superioridad jerárquica, el artí-
culo 313.B k) de la misma Ley califica como infracci-
ones graves el incumplimiento y la falta de obediencia 
a las instrucciones y resoluciones de carácter vincu-
lante de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado.

Aplicando la doctrina reiterada de este Tribunal 
(SSTC 56/1987, de 7 de mayo, 67/1983, de 22 de julio, 
120/1992, de 21 de febrero, y 207/1999, de 11 de novi-
embre), sólo al Estado le corresponde dirigir órdenes 
o instrucciones de obligado cumplimiento para los no-
tarios o registradores, resultando incuestionable que es 
el Estado, a través de la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado, el órgano superior de aquéllos, 
que se sitúan en relación de dependencia jerárquica y, 
por consiguiente, en posición de obligada aceptación 
de órdenes o interpretaciones vinculantes, únicamente 
respecto de dicha Dirección.

Si bien, formalmente, la de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2009 no pretendería contradecir dicha fal-
ta de relación jerárquica, como se desprende de su 
preámbulo, se establece –de modo incongruente con 
ello– el carácter vinculante de sus consultas, para lo 
que resulta presupuesto necesario el reconocimiento a 
favor de la Comunidad Autónoma de la potestad de 
imponerlas coactivamente a los notarios y registrado-
res que se aparten de las mismas. De otro modo ha-
bría que concluir, contra el tenor literal del artículo 7.2 
aquí impugnado, que las consultas no tienen carácter 
vinculante.

En definitiva, no existe base en las normas que cons-
tituyen el canon de enjuiciamiento constitucional apli-
cable al caso para que un órgano de la Administración 
catalana pueda imponer criterios vinculantes de actu-
ación a órganos y funcionarios integrados en la Admi-
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nistración del Estado, más allá de los estrictos límites 
reconocidos a través de las resoluciones de recursos 
gubernativos en el ámbito del Derecho civil propio de 
Cataluña.

2. Por providencia de 18 de febrero de 2010, el Pleno 
acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucio-
nalidad y dar traslado de la demanda y documentos 
presentados al Congreso de los Diputados y al Sena-
do, así como a la Generalitat y al Parlamento de Ca-
taluña, al objeto de que, en el plazo de quince días, 
pudieran personarse en el proceso y formular las ale-
gaciones que estimaren convenientes. Se dispuso, por 
último, publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña» la 
formalización del recurso.

3. A través de escrito registrado el día 25 de febrero 
de 2010, el Presidente del Congreso de los Diputa-
dos comunicó al Tribunal el acuerdo de la Mesa de la 
Cámara de conformidad con el cual el Congreso de 
los Diputados se persona en el procedimiento y ofre-
ce su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

4. Mediante escrito registrado el día 3 de marzo de 
2010, el Presidente del Senado solicitó que se tuviera 
a la Cámara por personada y por ofrecida su colabora-
ción a los efectos del art. 88.1 LOTC.

5. En virtud de escrito registrado el día 4 de marzo 
de 2010, el Letrado del Parlamento de Cataluña, en su 
representación y defensa, solicitó la concesión de una 
prórroga para formular las alegaciones correspondien-
tes.

6. Por escrito registrado el día 5 de marzo de 2010, el 
Abogado de la Generalitat de Cataluña, en su repre-
sentación y defensa, solicitó la concesión de una prór-
roga para formular las alegaciones correspondientes.

7. Por providencia de fecha de 8 de marzo de 2010, 
el Pleno acordó incorporar a las actuaciones los escri-
tos presentados por el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña y por el Abogado de la Generalitat de Cataluña, 
el 4 y 5 de marzo de 2010, respectivamente, a quienes, 
tras tenerlos por personados, se les prorrogó en ocho 
días más el plazo concedido para formular las alega-
ciones.

8. En virtud de escrito registrado el día 26 de marzo 
de 2010, el Letrado del Parlamento de Cataluña, en su 
representación y defensa, formuló las alegaciones que 
a continuación se resumen: 

a) Solicita, como cuestión previa, la inadmisión a 
trámite del recurso de inconstitucionalidad contra 
los arts. 1 y 3.3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009 por contravenir el art. 33.2 LOTC, pues como 
se indica en la resolución de 3 de agosto de 2009, de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, pu-
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 234 de 
28 de septiembre de 2009, las negociaciones en el seno 

de la subcomisión de seguimiento normativo, preven-
ción y solución de conflictos de la Comisión Bilateral 
Generalitat-Estado, se efectuaron para resolver las dis-
crepancias competenciales suscitadas en relación con 
los arts. 3.4, 3.5 y 7.2 de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 5/2009, sin referencia a los arts. 1 y 3.3 de esa 
misma Ley que, luego, sin embargo, han sido impug-
nados.

b) La doctrina constitucional sobre el art. 149.1.8 CE 
se contiene, entre otras, en la STC 156/1993, según la 
cual este título competencial introduce una garantía 
de la foralidad civil a través de la autonomía políti-
ca. La Constitución permite que los Derechos civiles 
especiales puedan ser objeto de una acción legislati-
va que haga posible su crecimiento orgánico, recono-
ciendo así no sólo la historicidad y la vigencia, sino 
también la vitalidad hacia el futuro. En este sentido 
la noción constitucional de desarrollo no queda vin-
culada al contenido actual de las compilaciones, sino 
que permite la regulación de «instituciones conexas». 
Invoca en particular el fundamento jurídico 5 de esa 
Sentencia.

De acuerdo con la doctrina constitucional contenida en 
numerosas Sentencias, entre otras las SSTC 66/1985, 
de 23 de mayo, 11/1986, de 28 de enero, 26/1987, de 27 
de febrero, 154/1988, de 21 de julio, y 149/1991, de 4 
de julio, la Constitución y el nuevo Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña conforman un nuevo bloque de la 
constitucionalidad por lo que respecta a las leyes cata-
lanas, a cuya luz deberá analizarse la Ley impugnada.

No existe dicotomía entre los arts. 149.1.8 CE y 147.2 
EAC, sino que debe efectuarse una interpretación sis-
temática de ambos, en virtud de la cual corresponde 
al Estado la competencia general y a la Generalitat la 
competencia específica. La interpretación conforme 
al bloque de la constitucionalidad es que el art. 147.2 
EAC es una excepción, fundada en el Derecho catalán, 
a la competencia general que confiere al Estado el art. 
149.1.8 CE. Este precepto constitucional constituye 
precisamente uno de los engarces que amparan los di-
versos títulos competenciales de la Generalitat sobre 
esta materia, amparados en los arts. 129, 130, 147.2 y 
159.1 c) EAC. De la mera interpretación literal de los 
dos primeros citados se desprende que la competen-
cia en materia de Derecho civil catalán corresponde 
en exclusiva y en todo caso a la Generalitat, sin perju-
icio de la ulterior interpretación que puedan efectuar 
los Tribunales de Justicia. Por su parte, del art. 159.1 
c) EAC deriva la plena potestad normativa de la Ge-
neralitat para regular, en el ámbito de su territorio y 
conforme a los principios y reglas de la Ley de proce-
dimiento administrativo, el procedimiento relativo al 
recurso gubernativo. Todo ello, teniendo en cuenta el 
concepto de competencia exclusiva recogido en el art. 
110 EAC.

c) Es perfectamente constitucional la opción adoptada 
por el legislador catalán, análoga a la adoptada por el 
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legislador de ámbito estatal (art. 478.1 LEC), de regu-
lar el sistema de recursos cuando se basen en Derecho 
catalán junto a otros motivos. Así lo recoge el art. 1 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, cubri-
endo un vacío normativo que provocaba inseguridad 
jurídica. La derogada Ley catalana 4/2005 establecía 
en su art. 1 el mismo contenido, sin haber dado lugar a 
recurso de inconstitucionalidad o problemas de aplica-
ción a lo largo de su vigencia.

La eventual concurrencia, real o ficticia, de otros mo-
tivos junto con las normas de Derecho catalán, no pu-
ede excluir la regulación de los recursos por la Gene-
ralitat, ya que ello vulneraría la competencia que le 
confiere el art. 147.2, en relación con los arts. 129, 130 
y 110 EAC.

d) La impugnación del art. 3.3 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 5/2009 se formula porque esta-
blece la obligatoriedad de los registradores de remi-
tir los recursos que afecten al Derecho catalán a la 
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas 
de la Generalitat. Cuando la impugnación o el recur-
so se fundamenten en normas de Derecho catalán o 
en su infracción, deben ser resueltos por las instancias 
competentes de la Generalitat. Si la mera existencia o 
alegación de otros motivos desplazara la competencia 
de la Generalitat en beneficio del Estado, resultarían 
vacías de contenido y conculcadas las competencias 
conferidas a la Generalitat por los arts. 129, 130, 147.2 
y 159.1 c) EAC. La Ley pretende no dejar al arbitrio 
del recurrente la determinación del órgano competen-
te para conocer del recurso.

e) El art. 3.4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009 propugna el principio de unidad del recurso, 
y por ello los recursos que tienen un contenido mixto 
se atribuyen a la Dirección General de Derecho y En-
tidades Jurídicas de la Generalitat, con independencia 
de la mayor o menor incidencia que tenga el Derecho 
catalán en el conjunto de la impugnación o como fun-
damento del defecto impugnado. Con ello la compe-
tencia funcional de la mencionada dirección general 
se extiende también a los casos en los que el recur-
rente no cite de forma expresa la norma concreta de 
Derecho catalán que ha sido objeto de infracción. La 
ratio de dicho artículo reside en que, dada la compe-
tencia de la Generalitat para la resolución de los re-
cursos gubernativos, y en la medida en que alguno se 
base en Derecho catalán, en aras a la congruencia en 
la resolución de todos ellos, sea la Generalitat la que 
resuelva los recursos, para que todos ellos tengan la 
misma interpretación, en el marco del principio de 
cooperación que es propio del modelo de organiza-
ción territorial del Estado autonómico que implanta la 
Constitución.

f) El art. 7.2 de la Ley pretende que la interpretación 
que efectúe la Dirección General de Derecho y Enti-
dades Jurídicas de la Generalitat, en defensa de la le-
gislación civil catalana, sea vinculante para los notari-

os y registradores, de forma análoga a lo dispuesto en 
el art. 103.2 de la Ley estatal 24/2001 para la interpre-
tación que efectúa la Dirección General.

No se pretende regular o modificar el régimen esta-
tutario o las funciones de los notarios y registrado-
res, ni establecer su dependencia jerárquica respecto 
a la Generalitat, sino únicamente que la interpretación 
que del Derecho catalán haga la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat sea 
vinculante para ellos. No se establece ningún tipo de 
sanción para notarios y registradores por el incumpli-
miento de dicho mandato legal, lo que no sería legal-
mente posible. Si la interpretación que efectúe aquella 
Dirección General no fuera vinculante en lo que res-
pecta al Derecho catalán, habría una multiplicidad de 
interpretaciones, lo que se aviene mal con la función 
de la Generalitat de salvaguardar y potenciar el De-
recho catalán. Siendo competencia de la Generalitat el 
Derecho civil catalán, le compete el establecimiento 
de una interpretación uniforme y no dispersa del mis-
mo, de conformidad con el principio de seguridad ju-
rídica del art. 9.3 CE. El carácter vinculante permite 
implementar unos criterios interpretativos uniformes, 
lo que confiere seguridad jurídica, siendo necesaria la 
predictibilidad jurídica de las decisiones de los regis-
tradores, sin perjuicio de la ulterior interpretación que 
efectúen los Tribunales de Justicia.

9. Por escrito que tuvo entrada en el Tribunal Constitu-
cional el 26 de marzo de 2010, la representación de la 
Generalitat de Cataluña presentó las alegaciones que, 
en síntesis, se exponen a continuación.

a) Con carácter preliminar, solicita la inadmisión a 
trámite del recurso de inconstitucionalidad en lo que 
afecta a los arts. 1 y 3.3 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2009, por resultar parcialmente extem-
poráneo, ya que la impugnación de dichos preceptos 
no fue sometida a la consideración de la subcomisión 
de seguimiento normativo, prevención y solución de 
conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat de Ca-
taluña-Estado. La puntual aplicación analógica de la 
doctrina de la STC 32/2006, de 1 de febrero, FJ 2 b), 
al supuesto del recurso de inconstitucionalidad, en el 
que el trámite a seguir en la comisión bilateral según 
el art. 33.2 LOTC resulta en todo equivalente al re-
querimiento previo previsto en el art. 63 LOTC para 
los conflictos competenciales, ha de conducir a enten-
der que, cuando se haya seguido el procedimiento pre-
vio negociador previsto en el art. 33.2 LOTC, no cabe 
admitir como objeto del posterior recurso otro mayor 
que aquel que haya sido objeto del acuerdo de la co-
misión bilateral y se haya comunicado al Tribunal al 
efecto de beneficiarse de la prórroga del plazo.

No cabe considerar válida la alegada «íntima cone-
xión» de estos preceptos con los arts. 3.4 y 7.2. La úni-
ca conexión existente es la que proviene de su perte-
nencia a un mismo texto legal, en el que cada uno de 
ellos regula cuestiones suficientemente distintas. La 
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jurisprudencia constitucional ha declarado que no es 
aceptable el argumento fundado en la conexión entre 
los preceptos mencionados y no mencionados, puesto 
que no es lícito exigir de la otra parte negociadora que 
presuma tal tipo de conexión lógica ni las intenciones 
de extender el objeto del litigio por parte de quien for-
mula el recurso.

b) Previa referencia a la no impugnada Ley catalana 
4/2005, antecedente directo de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 5/2009 objeto de este recurso, se invo-
ca el art. 147.2 EAC, que recoge la especificidad de la 
competencia relativa a los recursos gubernativos, co-
mo una concreción de la genérica competencia del art. 
159.1 c) EAC. A su vez, el sentido de esta asunción 
competencial guarda estrecha relación con el ejercicio 
de la competencia asumida en materia de Derecho ci-
vil según el art. 129 EAC, pues su finalidad no es otra 
que la conservación y protección del Derecho catalán 
con ocasión de la práctica de las inscripciones regis-
trales.

La obligada lectura constitucional de los textos estatu-
tarios lleva a considerar como un límite de la compe-
tencia autonómica en materia de Derecho civil propio 
las materias que, de forma explícita, reserva al Esta-
do el inciso segundo del art. 149.1.8 CE, señalándo-
las como de competencia estatal «en todo caso», entre 
las que se encuentra la «ordenación de los registros e 
instrumentos públicos». Ahora bien, no resulta menos 
cierto que las materias competenciales no funcionan 
como compartimientos estancos, sino que en muchas 
ocasiones un mismo objeto puede ser tratado desde 
distintas perspectivas sectoriales, de modo que sobre 
él vengan a incidir diversas competencias materiales 
de eventual diferente titularidad. En esos casos, se ha-
ce precisa una actuación competencial guiada por la 
lealtad y la colaboración.

El procedimiento de impugnación de una calificación 
negativa es un procedimiento de carácter colindante, 
pero inequívocamente externo, a la ordenación de los 
registros. La facultad de instar la reforma de la califi-
cación registral impeditiva de la práctica de los asien-
tos se halla integrada en la normativa hipotecaria des-
de sus orígenes. Pero la integración de una materia en 
un determinado texto legal no significa que todos y 
cada uno de los contenidos de tal regulación deban 
estimarse comprendidos y con igual alcance bajo un 
mismo título competencial. La Ley 24/2001 introdu-
jo en el texto refundido de la Ley hipotecaria de 1946 
un nuevo título XIV, bajo la rúbrica «Recursos con-
tra la calificación», atribuyendo un inequívoco carác-
ter administrativo al régimen del recurso gubernativo. 
Por tanto, la correcta y prevalente inserción competen-
cial del régimen de los recursos gubernativos es el art. 
149.1.18 CE, que expresamente admite la posibilidad 
de especialidades procedimentales autonómicas.

Una cosa es la ordenación de los registros e instru-
mentos públicos, entendida como organización de la 

fe pública notarial y registral necesariamente unifor-
me para todo el Estado, y otra bien distinta es la regu-
lación del procedimiento que debe seguirse en caso de 
negativa del registrador a extender los efectos propios 
de los principios hipotecarios al título presentado en el 
libro diario. Es decir, el procedimiento establecido pa-
ra la impugnación de las calificaciones negativas que 
suspenden o deniegan la inscripción es algo inciden-
tal y distinto del procedimiento registral propiamente 
dicho. Es éste, en rigor, el que constituye materia de 
ordenación de los registros. Si la calificación es positi-
va y el asiento se practica en los libros del Registro, se 
desplegarán con toda su extensión los efectos que es-
tablece la legislación hipotecaria (fe pública, legitima-
ción, oponibilidad, publicidad, carácter constitutivo, 
presunción de exactitud, etc.), campo propio en el que 
el Estado desarrolla con plenitud la competencia del 
artículo 149.1.8 CE. Si, por el contrario, la inscripción 
del acto o negocio jurídico es suspendida o denegada a 
juicio del registrador, esta calificación negativa produ-
ce la terminación o la paralización del procedimiento 
registral, sin perjuicio de que el mismo se reinicie tras 
la posterior revisión, administrativa o judicial, de la 
calificación. En este sentido, resulta especialmente re-
levante la STC 87/1997, de 24 de abril, de cuya doctri-
na (FJ 5) cabe deducir que las normas procedimenta-
les que rigen los recursos gubernativos no equivalen a 
la ordenación de los registros e instrumentos públicos.

En última instancia, sólo y exclusivamente los Tribu-
nales de Justicia pueden controlar la legalidad de la 
actuación administrativa, así como el sometimiento de 
ésta a los fines que la justifican, como establecen los 
arts. 106 y 117.3 CE y desarrollan los arts. 2, 8, 17 y 18 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Resul-
ta pacífico y reiterado en innumerables ocasiones por 
la Dirección General de los Registros y del Notariado 
que las modificaciones introducidas en la normativa 
hipotecaria desde la Ley 24/2001 hasta las más recien-
tes de la Ley 24/2005, han tenido como objeto admi-
nistrativizar el proceso de calificación y la actuación 
de los funcionarios calificadores en garantía de quien 
pretende inscribir un título en un registro. En efecto, 
el legislador ha optado claramente por entender que la 
actuación calificadora de los registradores no es un ac-
to de jurisdicción voluntaria, o un tertium genus entre 
el procedimiento administrativo y el de jurisdicción 
voluntaria, sino que participa de los caracteres propios 
de una función pública cuyo ejercicio ha de sujetarse 
al régimen jurídico propio de actuación de las Admi-
nistraciones públicas. Ante la nueva fisonomía de la 
actuación registral, el recurso gubernativo, configura-
do como necesariamente previo a la jurisdicción por 
la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, constituye 
una actuación de naturaleza administrativa colindante 
con el procedimiento propiamente registral. En orden 
a su asignación competencial, esta configuración con-
duce a alejarse de la pretendida competencia exclusiva 
del Estado con base en el título del art. 149.1.8 CE y 
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a acercarse a la competencia concurrente prevista en 
el art. 149.1.18 CE, que expresamente permite que en-
tre en juego la competencia autonómica genérica del 
art. 159.1 c) EAC, al derivar de las particularidades del 
Derecho sustantivo de Cataluña, y más concretamente 
la del art. 147.2 EAC, que específicamente se refiere a 
tales recursos gubernativos.

c) El art. 1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009 (que coincide de forma prácticamente total con 
el art. 1 de la Ley catalana 4/2005, que no suscitó re-
paro alguno de inconstitucionalidad) opta por diseñar 
la función de la Dirección General de Derecho y Enti-
dades Jurídicas de la Generalitat en los mismos térmi-
nos en los que el art. 478.1 LEC atribuye a los Tribuna-
les Superiores de Justicia el conocimiento del recurso 
de casación. Como apuntó el informe del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial al anteproyecto de la que fue 
aprobada como Ley 4/2005, la regulación legal catala-
na sobre los recursos gubernativos constituye una sin-
gularidad preprocesal que viene requerida por la pro-
pia particularidad del Derecho sustantivo catalán, en 
conexión directa con éste. En apoyo de esta tesis se 
invoca el criterio seguido en las SSTC 121/1992, de 28 
de septiembre, 127/1999, de 1 de julio y, especialmen-
te, 47/2004, de 25 de marzo.

El artículo impugnado, en rigor, no está redistribuyen-
do entre un órgano administrativo estatal (la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado) y uno 
autonómico (la Dirección General de Derecho y Enti-
dades Jurídicas de la Generalitat) las competencias pa-
ra la resolución de los recursos gubernativos, sino que 
traslada al órgano administrativo el mismo criterio de 
reparto competencial fijado por el legislador estatal, la 
misma carga funcional que corresponde a los órganos 
jurisdiccionales por efecto de la disposición adicional 
7 LOPJ y del art. 324.2 LH. Si el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña es, en última instancia, el órgano 
judicial competente en los asuntos en que se ventila 
una norma de Derecho catalán, y le corresponderá la 
unificación de la jurisprudencia hipotecaria en cuan-
to incida o afecte a normas de Derecho sustantivo o 
procesal de Cataluña, únicamente la dirección general 
de la Generalitat antes citada se halla habilitada para 
asumir en la vía previa administrativa el conocimien-
to de aquellas materias que el órgano judicial ad quem 
revisará y unificará.

Las mismas consideraciones son extensibles al art. 3.3 
que sólo se impugna en cuanto contiene la mención 
«en aplicación del artículo 1».

d) El art. 3.4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009 se fundamenta en el principio de unidad de re-
curso, como solución menos compleja, más racional, 
y concordante con lo previsto en el art. 478 LEC para 
los recursos de casación que se fundan a la vez en De-
recho civil común y foral.

En ausencia de esta norma, que prevé la acumulación 
de todos esos recursos, los interpuestos contra una 
misma calificación se sustanciarían ante dos organis-
mos distintos, la Dirección General de los Registros 
y del Notariado y la Dirección General de Derecho 
y Entidades Jurídicas de la Generalitat, lo que podría 
dar lugar a resoluciones de alguna manera contradic-
torias. Para evitarlo, se aplica el mismo criterio que 
estableció el legislador estatal en el art. 478.2 LEC, ya 
que todas las resoluciones, en su caso, habrán de fina-
lizar ante el Tribunal Superior de Justicia.

El precepto impugnado constituye una norma de pro-
cedimiento que expresamente contempla el caso par-
ticular de los denominados recursos o calificaciones 
registrales «mixtas», en un paralelismo no forzado con 
lo que establece el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraci-
ones públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, puesto que los diversos motivos de impugnación, 
valorados en su conjunto, se refieren a una misma ca-
lificación registral, lo que en sí mismo ya constituye 
un nexo relevante para la acumulación de las preten-
siones. De este modo, aplica y respeta el principio de 
unidad del recurso, atendiendo a la vez al principio 
de economía procedimental y a la preservación de la 
continencia de la causa, en virtud de la competencia 
asumida por la Generalitat ex art. 147.2 EAC, que no 
constituye un título de mera ejecución o gestión.

e) En cuanto al carácter vinculante de las respuestas 
de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurí-
dicas de la Generalitat a las consultas de notarios y re-
gistradores, en un Estado compuesto con diversos sis-
temas de Derecho civil, según prevé expresamente el 
art. 149.1.8 CE, el ejercicio competencial autonómico 
para impulsar criterios de interpretación uniformes en 
materia de Derecho civil, que regula el art. 7.2 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, con base en el 
título del art. 129 EAC, puede coexistir legítimamente 
con el de otras instancias estatales que tienen atribuida 
una función semejante a la de la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat, pues 
evidentemente, la Dirección General de los Registros 
y del Notariado no es competente para interpretar el 
Derecho civil catalán.

El precepto impugnado tiene como objeto que la Di-
rección General de Derecho y Entidades Jurídicas de 
la Generalitat cumpla una función interpretativa del 
Derecho civil propio de Cataluña, como instrumento 
de clarificación de contenidos relativamente recientes 
en el actual contexto de codificación, fijando criterios 
interpretativos como expresión anticipada de los cri-
terios doctrinales que pueden contribuir a evitar fu-
turas impugnaciones. Se trata de una vinculación de 
contenido exclusivamente doctrinal, de carácter medi-
ato, dirigida a los colectivos concernidos y sometida a 
la oportuna revisión jurisdiccional. Las respuestas de 
carácter vinculante del órgano administrativo tienen 
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un claro sentido nomofiláctico, al constituir un ins-
trumento apto para la consolidación del Derecho civil 
propio, y como tal deben entenderse y valorarse, por 
lo que resultan plenamente respetuosas con el orden 
constitucional.

La vinculación que se proclama en ningún caso debe 
situarse en el ámbito propio de las cuestiones discipli-
narias, sobre las que nada prevé el texto legal, ni nada 
podría establecer, ya que entre los notarios y registra-
dores y la Dirección General de Derecho y Entidades 
Jurídicas de la Generalitat no existe una relación de 
dependencia jerárquica. Por tanto, las resoluciones que 
dicte esa Dirección General con carácter, en principio, 
doctrinalmente vinculante, no han de tener ninguna 
incidencia en las relaciones de los notarios y registra-
dores de Cataluña con su superior jerárquico, la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado.

10. El Pleno de este Tribunal, mediante ATC 105/2010, 
de 29 de julio, acordó mantener la suspensión de los 
incisos «y al menos uno se basa en normas del De-
recho catalán o en su infracción» e «incluidos los que 
no aleguen la infracción de una norma del Derecho 
catalán» del art. 3.4 de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 5/2009, así como, por conexión, del inciso «o 
junto con otros motivos» de su art. 1; y levantar la sus-
pensión en lo restante de los arts. 1 y 3.4 y de los arts. 
3.3 y 7.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, 
de 28 de abril.

11. Con fecha 29 de diciembre de 2010, tuvo entrada 
en el Registro General del Tribunal Constitucional es-
crito de la Abogacía del Estado mediante el que, con-
forme al art. 92 LOTC, planteó incidente de ejecución 
de la providencia de 18 de febrero de 2010 y del Auto 
105/2010, de 29 de julio, ambos de este Tribunal, en 
relación con la resolución de 18 de junio de 2010 de la 
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas 
de la Generalitat de la Generalitat de Cataluña que de-
cide un recurso gubernativo interpuesto el 30 de mar-
zo contra la calificación del Registrador de la Propie-
dad núm. 4 de Barcelona.

Tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal, el Tribunal 
acordó en el ATC 177/2012, de 2 de octubre, no haber 
lugar a la solicitud formulada por el Abogado del Es-
tado.

12. Por providencia de 14 de enero de 2014 se señaló 
para deliberación y fallo de esta Sentencia el día 16 del 
mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad se di-
rige contra los arts. 3.4 y 7.2, y por conexión contra 
los arts. 1 y 3.3, de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la cali-
ficación negativa de los títulos o las cláusulas concre-
tas en materia de Derecho catalán que deban inscri-

birse en un registro de la propiedad, mercantil o de 
bienes muebles de Cataluña. El Abogado del Estado 
fundamenta estas impugnaciones en que el contenido 
normativo de los preceptos citados excede de las com-
petencias atribuidas a la Generalitat de Cataluña, es-
pecialmente en el art. 147.2 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña (EAC), y vulnera las competencias exclu-
sivas del Estado en las materias de legislación civil y 
de ordenación de los registros e instrumentos públicos 
(art. 149.1.8 CE).

Por el contrario, el Letrado del Parlamento de Cata-
luña y el Abogado de la Generalitat de Cataluña con-
sideran que la regulación impugnada se inserta en el 
ámbito de sus títulos estatutarios, concretamente en 
el art. 147.2 EAC, atributivo de la competencia exclu-
siva en materia de régimen de los recursos sobre la 
calificación de los títulos o las cláusulas concretas en 
materia de Derecho catalán, que deban tener acceso 
a un registro de la propiedad, mercantil o de bienes 
muebles de Cataluña, en relación con los arts. 159.1 
c), competencia exclusiva en lo no afectado por el art. 
149.1.18 CE sobre las normas de procedimiento admi-
nistrativo que se deriven de las particularidades del 
Derecho sustantivo de Cataluña o de las especialida-
des de la organización de la Generalitat y 129 EAC 
(competencia exclusiva en materia de Derecho civil, 
con la excepción de las materias que el art. 149.1.8 CE 
atribuye en todo caso al Estado, incluyendo en la au-
tonómica la determinación del sistema de fuentes del 
Derecho civil de Cataluña).

2. Una vez expuestas sucintamente las posiciones de 
las partes enfrentadas en el presente proceso constitu-
cional, es preciso abordar con carácter previo la cues-
tión planteada por el Letrado del Parlamento de Cata-
luña y por el Abogado del Gobierno de la Generalitat 
sobre el alcance objetivo de este recurso de inconstitu-
cionalidad. Ambas representaciones sostienen que en 
el acuerdo de fecha de 29 de julio de 2009 (comuni-
cado con posterioridad a este Tribunal Constitucional 
y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña» el 28 
de septiembre de 2009), suscrito por la subcomisión 
de seguimiento normativo, prevención y solución de 
conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado 
con la finalidad de dar inicio al procedimiento con-
ciliatorio previsto en el art. 33.2 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), que antecedió a 
la interposición del presente recurso, no se discutió la 
constitucionalidad de los arts. 1 y 3.3 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2009, por lo que, al introdu-
cirse ex novo en el recurso y no poder beneficiarse de 
la ampliación del plazo para formularlo que deriva del 
art. 33.2 LOTC, el reproche de inconstitucionalidad de 
tales normas deviene extemporáneo.

Por remisión a la doctrina anterior de este Tribunal 
[SSTC 8/2012, de 18 enero, FJ 2 a), 174/2013, de 10 
de octubre, FJ 2 a), y 182/2013, de 23 de octubre, FJ 2 
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a)], en la que hemos establecido que dichos acuerdos 
desempeñan una función de delimitación del conteni-
do de un eventual recurso de inconstitucionalidad pos-
terior, debe estimarse la concurrencia de este óbice, y 
declarar la inadmisión a trámite del presente recurso 
en relación con los arts. 1 y 3.3 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 5/2009.

3. El examen de fondo del debate competencial tra-
bado entre las partes aconseja el encuadramiento y 
análisis diferenciado de los dos preceptos objeto de 
este proceso, que iniciamos con el art. 3.4 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2009, del siguiente te-
nor literal: 

«Si varios interesados optan por interponer cada uno 
un recurso gubernativo y al menos uno se basa en nor-
mas del derecho catalán o en su infracción, la Direc-
ción General de Derecho y de Entidades Jurídicas de-
be sustanciar todos los recursos, incluidos los que no 
aleguen la infracción de una norma del derecho ca-
talán, en una sola pieza y debe resolverlos acumula-
damente.»

a) La controversia del presente precepto gira princi-
palmente en torno a la aplicación al caso concreto de 
la doctrina de este Tribunal Constitucional sobre la de-
limitación del título competencial «ordenación de los 
registros públicos e instrumentos públicos» contenido 
en el art. 149.1.8 CE versus el título competencial re-
cogido en el art. 147.2 EAC, que atribuye a la Genera-
litat la competencia exclusiva en materia de régimen 
de los recursos sobre la calificación de los títulos o las 
cláusulas concretas en materia de Derecho catalán, 
que deban tener acceso a un registro de la propiedad, 
mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

En lo que concierne a la competencia estatal sobre 
ordenación de los registros e instrumentos públicos, 
ya desde nuestras primeras sentencias tuvimos oca-
sión de subrayar que «los Registros a que se refiere el 
art. 149.1.8 de la Constitución son los referentes fun-
damentalmente a materias de derecho privado como 
se infiere de su contexto y no a otros Registros que 
… aunque tengan repercusiones en ese campo del De-
recho, tienen por objeto materias ajenas a él» (STC 
71/1983, de 29 de julio, FJ 2). En esa misma fecha, 
incardinamos el registro mercantil en el título compe-
tencial contenido en el art. 149.1.6 CE en materia de 
legislación mercantil (STC 72/1983, de 29 de julio, FJ 
8), y lo mismo hicimos con el Registro de Marcas, en 
cuyo caso la materia a considerar es la de propiedad 
industrial, ex art. 149.1.9 CE (STC 103/1999, de 3 de 
junio, FJ 3).

También, en orden a la delimitación de esta compe-
tencia, en la STC 156/1993, de 6 de mayo, precisamos 
que «[e]l Estado ostenta “en todo caso” competencia 
exclusiva para la ordenación de los instrumentos pú-
blicos (art. 149.1.8 CE), lo que supone, como es ob-
vio, que ninguna disposición autonómica podrá, sin 

incurrir en inconstitucionalidad, proceder a dicha or-
denación». Pero advertimos también «que el intérprete 
ha de cuidar aquí de salvar la concordancia entre la 
exclusiva competencia del Estado en este ámbito y la 
que pueda ostentar determinada Comunidad Autóno-
ma para legislar sobre institutos jurídicos integrados 
en su Derecho civil propio, o conexos con el mismo, 
lo que significa, ante todo, que no será aceptable un 
entendimiento tan lato de aquella competencia estatal 
que venga a impedir toda ordenación autonómica so-
bre actos o negocios jurídicos con el solo argumento 
de que unos u otros pueden o deben formalizarse me-
diante instrumento público. Semejante inteligencia de 
la competencia estatal está más que implícita, hay que 
reconocerlo, en la motivación en este punto del recur-
so y desde ahora hay que decir que un tal entendimi-
ento de lo que sea “ordenación” de los “instrumentos 
públicos” no se compadece con las exigencias de una 
interpretación integrada y armónica de las competen-
cias estatales y autonómicas sobre la legislación civil» 
(FJ 5).

En cuanto al carácter exclusivo de la competencia au-
tonómica ex art. 147.2 EAC, y en referencia a las ale-
gaciones de la representación procesal del Parlamento 
de Cataluña, que invoca el art. 110 EAC en conexión, 
hemos de reiterar lo manifestado en la STC 31/2010, 
de 28 de junio: «[c]iertamente, el art. 110.1 EAC sólo 
se refiere al caso de la coextensión de la competencia y 
la materia in toto, pero ello no implica que se excluya 
la eventualidad –prevista constitucionalmente y, por 
ello, legislativamente indisponible– de una exclusivi-
dad competencial referida únicamente a las potestades 
normativas que cabe ejercer sobre un sector de la re-
alidad en el que también concurren potestades exclu-
sivas del Estado». Por tanto, también en este proceso 
resulta necesario «verificar si efectivamente se respeta 
en cada caso el ámbito de las competencias exclusivas 
reservadas al Estado, sea sobre la integridad de una 
materia, sea respecto de las potestades que le corres-
ponden en sectores de una materia en la que también 
inciden competencias autonómicas y sin que para la 
proyección de las competencias estatales sobre la ma-
teria pueda ser obstáculo el empleo de la expresión “en 
todo caso” por los preceptos estatutarios» (FJ 59).

Tales son los títulos competenciales y la doctrina pre-
via que conforman el canon de enjuiciamiento aplica-
ble al análisis de constitucionalidad del art. 3.4 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009. No descono-
cemos que sigue abierta la controversia doctrinal (a la 
que ya aludió la STS de 22 de mayo de 2000) sobre la 
naturaleza jurídica del recurso gubernativo, en la que 
se discute si el procedimiento registral tiene carácter 
administrativo o naturaleza de jurisdicción voluntaria, 
o incluso una naturaleza atípica o especial. Pero, como 
hemos afirmado en anteriores ocasiones, «[n]o compe-
te a este Tribunal terciar en lo que se puede conside-
rar como una polémica doctrinal, lo que sería de todo 
punto impertinente, y únicamente se hace preciso re-
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cibir de tales antecedentes doctrinales los elementos 
precisos para enjuiciar y resolver las cuestiones propu-
estas» (por todas, STC 105/1988, de 8 de junio, FJ 3). 
Nos alejaría por tanto de nuestro objetivo profundizar 
en aspectos tratados en las alegaciones de las partes 
que pertenecen al campo propio de la doctrina cientí-
fica, pues en este proceso se discute única y exclusiva-
mente el alcance objetivo de la competencia atribuida 
por el art. 3.4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009 a la Dirección General de Derecho y Entidades 
Jurídicas de la Generalitat, al ser pacífica la asunción 
competencial autonómica ex art. 147.2 EAC y no ha-
ber suscitado ninguna objeción el resto del precepto 
impugnado, cuyo contenido, por otra parte, es neta-
mente procedimental.

b) Encuadrado el debate en los términos expuestos, se-
gún se desprende del art. 3.4 antes transcrito, el ór-
gano administrativo competente para conocer de los 
recursos gubernativos varía dependiendo de la invoca-
ción que, en cualquiera de ellos, se haga de la norma-
tiva estatal o autonómica. Se establece una regla so-
bre la acumulación de recursos gubernativos dirigidos 
contra una misma calificación registral negativa que 
impone, por el solo hecho de que uno de ellos se ba-
se en normas de Derecho catalán o en su infracción, 
una vis atractiva a favor de la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat, ha-
bilitándola para sustanciarlos todos en una sola pieza, 
incluidos los que no aleguen la infracción de una nor-
ma del Derecho catalán.

Es evidente que tal atribución excede de la compe-
tencia estatutariamente asumida por la Comunidad 
Autónoma de Cataluña para resolver estos recursos 
gubernativos, que se circunscribe estrictamente a la 
«calificación de los títulos o las cláusulas concretas en 
materia de derecho catalán» (art. 147.2 EAC), siendo 
su finalidad, tal y como se declara en la exposición de 
motivos de la de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009, la de preservar y proteger el Derecho catalán. 
Es igualmente evidente que esta habilitación estatu-
taria no incluye –ni podría incluir– la preservación o 
protección de otros Derechos forales o especiales, ni 
del Derecho civil común.

Tanto el Gobierno de la Generalitat como el Parlamen-
to de Cataluña invocan lo dispuesto en el art. 478.1 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil 
(LEC), a cuyo tenor el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña es, en última instancia, el órgano judicial 
competente en los asuntos en que se ventila una norma 
de Derecho catalán, «junto con otros motivos». Ale-
gan que, si a él le corresponde la unificación de la ju-
risprudencia hipotecaria en cuanto incida o afecte a 
normas de Derecho sustantivo o procesal de Cataluña, 
únicamente la Dirección General de Derecho y Enti-
dades Jurídicas de la Generalitat se halla habilitada 
para asumir en la vía previa administrativa el cono-
cimiento de aquellas materias que su órgano judicial 

ad quem revisará y unificará. En definitiva, sostienen 
que resulta coherente y plausible que el ámbito compe-
tencial material de la Dirección General de Derecho y 
Entidades Jurídicas de la Generalitat y del citado Tri-
bunal Superior resulte, en este punto, coincidente.

No cabe acoger este argumento, porque –como seña-
la el Abogado del Estado– la Ley de enjuiciamiento 
civil es una ley estatal que, dictada en ejercicio de su 
competencia exclusiva sobre «legislación procesal» 
(art. 149.1.6 CE), establece legítimamente un crite-
rio de distribución de competencias entre dos órga-
nos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, 
asimismo único y de carácter estatal. Como tal Ley 
estatal, la Ley de enjuiciamiento civil [en este punto 
complementaria del art. 73.1 a) de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial] opera, legítimamente, una distri-
bución de competencias jurisdiccionales entre diver-
sos órganos judiciales estatales, lo que no es sino co-
rolario del carácter único del Poder Judicial y de la 
configuración de la función jurisdiccional como una 
función, siempre, y sólo, del Estado. Así lo hemos afir-
mado en la STC 31/2010, de 28 de junio, añadiendo 
que «[l]a estructura territorial del Estado es indiferen-
te, por principio, para el Judicial como Poder del Es-
tado. La Constitución limita la relevancia del principio 
autonómico en el ámbito de la jurisdicción a términos 
muy concretos, que hacen del territorio de la Comuni-
dad Autónoma una de las unidades vertebradoras de la 
articulación del Poder Judicial en el conjunto del ter-
ritorio nacional. Vale, pues, como criterio de ordena-
ción territorial de los órganos de la jurisdicción y de 
las instancias procesales, pero sin perjuicio alguno de 
la integración de aquéllos en un Poder del Estado» (FJ 
42). De ello se sigue la evidencia de que el reparto in-
terno de competencias entre los órganos jurisdicciona-
les no confiere a la Comunidad Autónoma de Cataluña 
competencia administrativa alguna extramuros de las 
recogidas en su Estatuto de Autonomía.

En otras palabras, el art. 478.1 LEC carece de virtua-
lidad para ampliar la competencia atribuida a la Ge-
neralitat de Cataluña por el art. 147.2 EAC y sanar así 
el vicio de inconstitucionalidad en que incurre el pre-
cepto enjuiciado. En consecuencia, tampoco lo dispu-
esto en el art. 1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009, pese a ser claro eco del art. 478.1 LEC, pue-
de abrir la vía para que la competencia de la Direc-
ción General de Derecho y Entidades Jurídicas de la 
Generalitat se extienda, como pretende el art. 3.4 de 
esa misma Ley, más allá de lo establecido por el Es-
tatuto de Autonomía de Cataluña. El corolario inex-
cusable de este razonamiento conlleva evidentemente 
una interpretación restrictiva del propio artículo 1. En 
coherencia con el alcance que hemos atribuido al títu-
lo competencial del art. 147.2 EAC, y más concreta-
mente, en atención a lo que dispone el artículo 3.4 una 
vez que ha quedado depurado del exceso competen-
cial en el que ha incurrido, la dicción literal del art. 1 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009 en nin-
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gún caso puede dar lugar a entender que la competen-
cia autonómica se extiende a la resolución de recursos 
gubernativos fundados en Derecho civil común o en 
otros Derechos civiles forales o especiales. Tal es, en 
definitiva, la única interpretación adecuada a la legali-
dad constitucional que cabe efectuar del artículo 1 en 
conexión con el artículo 3.4.

Dicho esto, no puede dejar de advertirse que la dis-
paridad existente entre los ámbitos objetivos de las 
competencias administrativa y jurisdiccional no ex-
cluye la posibilidad de disfunciones, e incluso de con-
tradicciones, que pudieran estar necesitadas de clari-
ficación. Pero, ciñéndonos estrictamente a lo que nos 
corresponde examinar en este proceso constitucional, 
cabe añadir que tampoco las razones de racionalidad, 
coherencia o plausibilidad que alega la Comunidad 
Autónoma pueden guiar nuestro juicio de constitucio-
nalidad en esta controversia competencial. Este Tribu-
nal ha manifestado constantemente que «los cánones a 
los que hemos de atenernos en el ejercicio de nuestra 
función jurisdiccional no son tan laxos como para per-
mitir una valoración en términos de oportunidad po-
lítica o de bondad técnica de las decisiones sometidas 
a nuestro juicio. Antes bien, estamos obligados a ate-
nernos a un control de esas decisiones que no conlle-
ve la suplantación de funciones atribuidas a otras ins-
tancias y que garantice, al mismo tiempo, el adecuado 
equilibrio de poderes» (por todas, STC 64/2013, de 14 
de marzo, FJ 6). El control de constitucionalidad de 
las leyes no permite pues al Tribunal Constitucional 
asumir una función de legislador positivo que institu-
cionalmente no le corresponde (STC 5/2013, de 17 de 
enero, FJ 3, y las allí citadas), de modo que no resta si-
no deferir al legislador la valoración de esta dimensión 
de la controversia sometida a nuestro examen.

En conclusión, resulta contrario al bloque de la consti-
tucionalidad el art. 3.4 impugnado, en cuanto atribuye 
a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídi-
cas de la Generalitat la competencia para resolver los 
recursos cuando las cuestiones registrales planteadas 
exceden del marco estricto del Derecho civil catalán. 
Incurre así el precepto en inconstitucionalidad y nuli-
dad en los incisos «y al menos uno se basa en normas 
del Derecho catalán o en su infracción» e «incluidos 
los que no aleguen la infracción de una norma del De-
recho catalán».

4. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 7.1 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, el Colegio 
de Notarios de Cataluña y el decanato autonómico 
del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles pueden elevar consultas a la Dirección Ge-
neral de Derecho y Entidades Jurídicas de la Gene-
ralitat respecto de los actos o negocios relativos al 
Derecho catalán que sean susceptibles de inscripción 
en los registros situados en Cataluña. Se impugna el 
apartado 2 de este artículo, que establece el carácter 

vinculante de las respuestas a dichas consultas en los 
siguientes términos: 

«Las respuestas a las consultas hechas de acuerdo con 
lo establecido por el apartado 1 son vinculantes pa-
ra todos los notarios y registradores de la propiedad y 
mercantiles, los cuales deben ajustar la interpretación 
y aplicación que hagan del derecho catalán al conteni-
do de dichas respuestas. La Dirección General de De-
recho y de Entidades Jurídicas debe dar publicidad y 
la máxima difusión a estas respuestas por los medios 
que considere más adecuados.»

La norma autonómica se inspira en este punto en las 
consultas de carácter vinculante evacuadas por la Di-
rección General de los Registros y del Notariado, re-
guladas en el art. 103 de la Ley 24/2001, de 27 de di-
ciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, trasladando la regla dictada por el le-
gislador estatal al ámbito de la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de 
Cataluña, cuando la materia consultada verse sobre 
Derecho catalán.

a) El reproche de inconstitucionalidad se funda en que 
sólo el Estado, en uso de la competencia exclusiva que 
le otorga el art. 149.1, 8 y 18, CE en materia de ordena-
ción de los registros públicos y régimen estatutario de 
los funcionarios públicos, puede dirigir órdenes o ins-
trucciones de obligado cumplimiento a todos los nota-
rios o registradores, a través de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado.

Se contrae así la impugnación al primer inciso del art. 
7.2, ya que sobre el segundo inciso, relativo al deber 
de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurí-
dicas de la Generalitat de dar publicidad y la máxima 
difusión a tales respuestas, nada se alega, ni su consti-
tucionalidad ofrece duda alguna.

b) Para encuadrar la controversia hemos de recor-
dar, en primer lugar, que este Tribunal, en la STC 
120/1992, de 21 de febrero, sostuvo que la competen-
cia reguladora del Estado sobre el cuerpo notarial de-
riva «del carácter de funcionarios públicos del Estado 
que tienen los Notarios y su integración en un cuerpo 
único nacional. Como hemos dicho en la STC 87/1989, 
“la descentralización del Notariado por la vía de sus 
diferentes Colegios ni altera el carácter único del Cu-
erpo en toda España ni priva al Estado de las compe-
tencias que le atribuye el artículo 149.1.18 de la Cons-
titución, que, por estar integrados dentro de su propia 
Administración, ha de ejercer con toda amplitud, tanto 
en lo relativo a la ordenación de la función pública que 
desempeñan, que, en parte, se canaliza a través de los 
Colegios Notariales, cuanto en lo concerniente al régi-
men estatutario de sus funcionarios”.» (FJ 4).

En parecidos términos nos pronunciamos en la STC 
207/1999, de 11 de noviembre, cuando dejamos escri-
to que «la infracción y sanción establecidas por la Ley 
Foral 7/1989, en el precepto impugnado, incide en el 
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incumplimiento de deberes, de Notarios y Registrado-
res de la Propiedad, integrantes del régimen estatuta-
rio de quienes ejercen la función pública notarial y la 
registral, incardinándose así en el ámbito de la respon-
sabilidad administrativa o disciplinaria de aquéllos, 
y que es exigible, en régimen de uniformidad, por la 
correspondiente legislación estatal. La competencia 
estatal encuentra apoyo en la competencia exclusiva 
sobre la ordenación de los registros e instrumentos pú-
blicos (art. 149.1.8 CE), sin olvidar la que ostenta so-
bre las bases del régimen estatutario funcionarial (art. 
149.1.18 CE)» (FJ 9).

c) Con fundamento en la citada doctrina, resulta incu-
estionable que los notarios y registradores únicamente 
se sitúan en relación de dependencia jerárquica con el 
Estado, a través de la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado, órgano superior de aquéllos. 
Ahora bien, de las alegaciones del Abogado del Es-
tado se desprende que la inconstitucionalidad que se 
reprocha al art. 7.2 no se deduce directamente de su 
tenor literal, sino de unas hipotéticas consecuencias en 
el ámbito disciplinario para notarios y registradores 
que sólo pueden derivar de la dependencia jerárquica. 
Pero es patente que la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009, además de aludir en su preámbulo a la ine-
xistencia de tal dependencia respecto de la Dirección 
General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Gene-
ralitat, en su parte dispositiva no anuda al incumpli-
miento de lo previsto en el art. 7.2 efecto alguno en la 
esfera disciplinaria, por lo que desde esta perspectiva 
no perturba la relación jerárquica de notarios y regis-
tradores con la Dirección General de los Registros y 
del Notariado.

No cabe asimilar la fuerza vinculante de las respues-
tas a las consultas potestativas dirigidas a la Dirección 
General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Ge-
neralitat con una inexistente imposición coactiva con 
consecuencias disciplinarias en caso de incumplimi-
ento, que la Ley autonómica claramente no contem-
pla ni podría contemplar, pues tanto la responsabili-
dad civil como el régimen disciplinario de notarios y 
registradores pertenecen a la esfera de la competencia 
exclusiva del Estado. En lo que aquí interesa, así se 
desprende, por otra parte, de la propia Ley hipoteca-
ria, cuyo art. 313.B k) tipifica como infracción grave 
«el incumplimiento y la falta de obediencia a las Ins-
trucciones y resoluciones de carácter vinculante de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado». 
La legislación estatal aplicable circunscribe por tan-
to con toda nitidez las consecuencias disciplinarias a 
la relación con la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, nota característica de la dependencia 
jerárquica. Y, como es reiterada doctrina de este Tri-
bunal, en el Derecho punitivo, sometido estrictamente 
a la exigencia de predeterminación normativa y, con 
ello, al principio de tipicidad, están vedadas la inter-
pretación extensiva y la analogía in malam partem 
(STC 90/2012, de 7 de mayo, FJ 4, y las allí citadas).

Se podrá discutir si esta circunstancia priva a las res-
puestas de la Dirección General de Derecho y Enti-
dades Jurídicas de la Generalitat de efectiva fuerza 
vinculante, o las reduce a una función eminentemen-
te doctrinal, aunque tampoco cabe ignorar que todos 
los poderes públicos están sujetos a la Constitución 
y al resto del Ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), y 
que todos los órganos de la Administración pública 
actúan con sometimiento pleno a la ley y al Derecho 
(art. 103.1 CE). No es pues ocioso indicar que, en su 
condición de funcionarios públicos, los notarios y re-
gistradores forman parte de esta esfera de especial su-
jeción –desde luego comprensiva de la legislación le-
gítimamente dictada por las Comunidades Autónomas 
en el ejercicio de sus competencias estatutarias– co-
mo consecuencia directa de principios constituciona-
les que trascienden su mero reflejo en el ejercicio de la 
potestad disciplinaria.

En cualquier caso, de la mayor o menor eficacia en la 
práctica de la proclamación de la fuerza vinculante de 
las consultas evacuadas por la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat no ca-
be deducir el vicio de inconstitucionalidad que se de-
nuncia.

d) Un breve repaso a los pronunciamientos anteriores 
de este Tribunal sobre distintos actos o informes de las 
Comunidades Autónomas con la vocación vinculante 
que aquí se cuestiona revela que nuestro enjuiciami-
ento debe siempre huir de todo planteamiento aprio-
rístico.

En ámbitos materiales ciertamente alejados de este 
proceso, concretamente en los supuestos de concur-
rencia de competencias en el mismo espacio físico, es 
doctrina reiterada que la imposición unilateral del cri-
terio autonómico en un ámbito de decisión material-
mente compartido a través de la técnica del informe 
vinculante es inconstitucional, en la medida en que de-
termina el sentido de la resolución final que adopte el 
Estado en el ejercicio de sus competencias (entre otras, 
SSTC 110/1998, de 21 de mayo, FJ 7; y 46/2007, de 
1 de marzo, FJ 10). En términos de la reciente STC 
5/2013, de 17 de enero, FJ 7, no es constitucionalmente 
admisible «el sometimiento de las competencias esta-
tales al consentimiento autonómico, pues dicha conse-
cuencia sería incompatible con el carácter indisponi-
ble e irrenunciable de las competencias (en el mismo 
sentido, STC 31/2010, FJ 73)».

Ahora bien, de ahí no cabe concluir que todo acto au-
tonómico de carácter vinculante incurra automática-
mente, por ese solo rasgo, en vicio de inconstituciona-
lidad, pues también hemos advertido en relación con 
los registros de carácter administrativo que, «sin olvi-
dar las diferencias existentes entre unas u otras mate-
rias desde la perspectiva de los diferentes criterios de 
distribución competencial, ... “es constitucionalmen-
te posible la creación de un Registro único para todo 
el Estado que garantice la centralización de todos los 
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datos a los estrictos efectos de información y publici-
dad”, si bien “el Estado debe aceptar como vinculan-
tes las propuestas de inscripción y de autorización o 
de cancelación y revocación que efectúen las Comuni-
dades Autónomas que ostentan las competencias eje-
cutivas en la materia” (STC 243/1994, FJ 6)» (SSTC 
197/1996, de 28 de noviembre, FJ 12; y 223/2000, de 
21 de septiembre, FJ 10).

Se pone así de manifiesto, una vez más, la necesidad 
de indagar con el debido detenimiento en el régimen 
competencial aplicable a la materia en la que haya de 
encuadrarse esta controversia.

e) Teniendo esto presente, en el supuesto aquí exami-
nado la clave reside en que el carácter vinculante de 
las respuestas a las consultas potestativas dirigidas a la 
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de 
la Generalitat versa únicamente sobre la interpretación 
y aplicación de los actos y negocios del Derecho ca-
talán, más concretamente, sobre los «actos o negoci-
os relativos al derecho catalán que sean susceptibles de 
inscripción en los registros situados en Cataluña» (art. 
7.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009). Así 
lo advertimos ya en el ATC 105/2010, de 29 de julio: 
«ha de repararse en que las consultas que pueden ele-
var el Colegio de Notarios de Cataluña y el Decanato 
Autonómico del Colegio de Registradores de la Propi-
edad y Mercantiles a la Dirección General de Derecho 
y Entidades Jurídicas se refieren a “actos o negocios re-
lativos al Derecho catalán” (art. 7.1) y que, consecuen-
temente, las respuestas a dichas consultas se contraen 
a la “interpretación y aplicación   del Derecho catalán” 
(art. 7.2). Por tanto, no está en cuestión de forma direc-
ta la interpretación y aplicación que del Derecho civil 
común y del Derecho mercantil corresponde realizar a 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sino la interpretación y aplicación del Derecho civil es-
pecial de Cataluña. A lo que se añade que los perjuicios 
que pudieran derivarse de posibles colisiones entre las 
respuestas a las consultas que emitan, respectivamente, 
los indicados órganos del Estado y de la Generalitat se-
rían meramente hipotéticos, máxime cuando el Conse-
jo General del Notariado y el Colegio de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles, en su caso impulsados 
por los Notarios y Registradores, siempre podrán, de 
apreciar tal colisión, elevar a la Dirección General de 
los Registros y del Notariado a través del cauce previs-
to en el citado art. 103.1 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, las consultas correspondientes a tales supu-
estos, respuestas que les vincularán» (FJ 6).

Por tanto, a efectos de su encuadramiento competen-
cial, su objeto ha de ponerse en conexión con el art. 
129 EAC, que atribuye a la Generalitat «la competen-
cia exclusiva en materia de derecho civil, con la excep-
ción de las materias que el artículo 149.1.8 de la Cons-
titución atribuye en todo caso al Estado», incluyendo 
«la determinación del sistema de fuentes del derecho 
civil de Cataluña».

Hemos analizado in extenso este precepto estatuta-
rio en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 76, reite-
rando que el art. 149.1.8 CE establece una garantía 
autonómica de la foralidad civil (STC 88/1993, de 12 
de marzo, FJ 3). En lo que aquí interesa, señalamos 
además en dicha Sentencia que «[l]a competencia ex-
clusiva reservada al Estado por el art. 149.1.8 CE en 
relación con la “legislación civil” lo es “sin perjuicio 
de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, fo-
rales o especiales, allí donde existan”, según dispone 
en su primer inciso aquel precepto constitucional. Ello 
implica que respecto de tales ‘derechos civiles, forales 
o especiales” determinadas Comunidades Autónomas 
pueden asumir en sus Estatutos de Autonomía com-
petencias consistentes en su “conservación, modifica-
ción y desarrollo” y que tal asunción puede verificarse 
en términos de exclusividad. Por ello, “la competencia 
exclusiva en materia de derecho civil” a que se refiere 
el art. 129 EAC ha de entenderse ceñida estrictamente 
a esas funciones de “conservación, modificación y de-
sarrollo” del derecho civil catalán que son “la medida 
y el límite primero de las competencias  atribuibles y 
ejercitables” por las Comunidades Autónomas en vir-
tud del art. 149.1.8 CE (STC 88/1993, FJ 1)». Y, tras 
constatar que «el art. 129 EAC no deja de señalar los 
límites constitucionales a los que está en todo caso so-
metida la competencia autonómica en relación con el 
Derecho civil catalán», determinamos que dicho pre-
cepto estatutario «no se refiere, ni podría hacerlo, a la 
totalidad del Derecho civil español, sino sólo al De-
recho civil privativo de Cataluña, respecto del que la 
Generalitat puede perfectamente ostentar una compe-
tencia exclusiva que tenga por objeto la conservación, 
modificación y desarrollo de ese Derecho, en los tér-
minos establecidos en nuestra doctrina, y en la que se 
comprenda la determinación de su propio sistema de 
fuentes. Determinación que, como función normativa, 
sólo puede tener el alcance que es propio de las funci-
ones de “conservación, modificación y desarrollo” del 
Derecho civil existente en Cataluña al constituirse és-
ta en Comunidad Autónoma, que son las que constitu-
cionalmente le reconoce y garantiza el art. 149.1.8 CE. 
Sistema privativo de Derecho civil, por tanto, que el 
legislador del Estado debe respetar al ejercer su com-
petencia exclusiva para la determinación de las fuen-
tes del Derecho en su integridad y para el conjunto del 
Estado, esto es, articulando en un sistema general los 
diferentes sistemas normativos vigentes en el ámbi-
to civil por razón de la especialidad o foralidad, “allí 
donde existan” (art. 149.1.8 CE).»

Con los contornos delimitados por la STC 31/2010, la 
competencia autonómica ex art. 129 EAC es en puri-
dad exclusiva o, dicho en los términos utilizados por la 
misma Sentencia al analizar el art. 110 EAC, es un su-
puesto de «coextensión de la competencia y la materia 
in toto», que «no es contrario a la Constitución en tan-
to que aplicable a supuestos de competencia material 
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plena de la Comunidad Autónoma y en cuanto no im-
pide el ejercicio de las competencias exclusivas del Es-
tado ex art. 149.1 CE, sea cuando éstas concurren con 
las autonómicas sobre el mismo espacio físico u objeto 
jurídico, sea cuando se trate de materias de competen-
cia compartida» (FJ 59).

El contenido del precepto impugnado responde a es-
te tipo de competencia exclusiva, y por ello su ejer-
cicio puede adquirir un grado de intensidad en el que 
es constitucionalmente admisible la opción del legisla-
dor catalán en lo que concierne al carácter vinculante 
conferido a las consultas evacuadas por la Dirección 
General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Ge-
neralitat.

f) El art. 7.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009 supone, en suma, la manifestación del ejercicio 
de una competencia exclusiva de la Generalitat sobre 
su sistema privativo de Derecho civil, fundada en la 
ratio de la garantía autonómica de la foralidad civil 
establecida por el art. 149.1.8 CE, que ni afecta a la 
relación jerárquica de Notarios y Registradores con la 
Dirección General de los Registros y del Notariado ni 
condiciona, perturba, constriñe u obstruye el ejercicio 
de cualesquiera otras competencias estatales. En con-
secuencia, queda desestimada su impugnación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-
cional, por la autoridad que le confiere la Constitución 
de la Nación Española,

Ha decidido

1º Inadmitir el recurso de inconstitucionalidad en lo 
que respecta a los arts. 1 y 3.3 de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los recursos 
contra la calificación negativa de los títulos o las cláu-
sulas concretas en materia de Derecho catalán que de-
ban inscribirse en un registro de la propiedad, mercan-
til o de bienes muebles de Cataluña.

2º Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 
3.4, en los incisos «y al menos uno se basa en normas 
del Derecho catalán o en su infracción» e «incluidos 
los que no aleguen la infracción de una norma del De-
recho catalán», de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la califi-
cación negativa de los títulos o las cláusulas concretas 
en materia de Derecho catalán que deban inscribirse 
en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes 
muebles de Cataluña.

3º Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a dieciséis de enero de dos mil ca-
torce.
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	Comunicació


	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.14.	Comissions específiques d’investigació
	Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
	Tram. 407-00001/10
	Substitució de diputats


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 173/X, sobre la presentació d’un pla de treball per a reactivar el comerç i d’un projecte de llei de comerç que preservi el model comercial català
	Tram. 290-00138/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 206/X, sobre el manteniment del tipus reduït de l’impost sobre el valor afegit al sector de l’horticultura ornamental i els productes naturals
	Tram. 290-00170/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 239/X, sobre el Protocol d’intencions entre el Ministeri de Defensa i l’Administració de la Generalitat per a impartir ensenyaments de formació professional de grau superior a l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficial
	Tram. 290-00202/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 307/X, de reconeixement a les víctimes dels bombardejos feixistes sobre Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola, a llurs familiars i a les entitats que els han donat suport en la presentació d’aquests fets davant 
	Tram. 290-00263/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 321/X, de suport al procés de pau entre el Govern de la República de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble i de defensa del règim democràtic i dels drets humans
	Tram. 290-00277/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 322/X, de rebuig de la repressió dels moviments feministes a Tunísia
	Tram. 290-00278/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el relleu en la presidència de la part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i sobre el seu programa de treball
	Tram. 354-00233/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana (2008-2018)
	Tram. 354-00237/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els casos d’infants amb carències alimentàries
	Tram. 354-00242/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Benestar i Família, la consellera d’Ensenyament i el conseller de Salut sobre la malnutrició infantil
	Tram. 354-00244/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el material antiavalots i sobre els cursos de formació dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00246/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la sol·licitud d’Agbar d’execució de la resolució que anul·la la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
	Tram. 354-00247/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Joan Subirats Humet, de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00570/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Vintró, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00580/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de Xavier Rubió, membre de la comissió d’experts per a la revisió de l’organització territorial de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00582/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de Maite Vilalta, professora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00587/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Tomàs Font i Llovet, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00589/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

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

	Proposta de compareixença de representants de la Comissió Municipal pel Canvi de Comarca de Torà amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00626/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montserrat Turu i Rossell, en representació de la plataforma Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00627/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Sanmartí i Argelich, en representació de la plataforma Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00628/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Plandiura, advocat especialitzat en legislació educativa i professor associat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00641/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Martínez, catedràtic de teoria de l’educació de la Universitat de Barcelona i codirector de l’anuari «L’estat de l’educació a Catalunya» del 2013, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00643/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Pindado Sánchez, expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00644/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de Josep Lluís Salazar, secretari de Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00650/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00654/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’Antoni Codina, director general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00659/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00661/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Farràs, representant de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00663/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00691/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00692/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00852/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Rusca, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00853/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00854/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00855/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00856/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00857/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00858/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00859/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00860/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00861/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00862/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Carrera, expert investigador en resolució de conflictes i mediació comunitària de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
	Tram. 352-00863/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Cubero Argente, president de l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00864/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric García, director del Pla d’actuació de Sant Cosme . Ajuntament del Prat de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00865/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Egea Fernández, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00866/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00867/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00868/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets
	Tram. 352-00869/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00870/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00871/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00872/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00873/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00874/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Vendrell Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cin
	Tram. 352-00875/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00876/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets re
	Tram. 352-00877/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i director de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets rea
	Tram. 352-00878/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Vendrell i Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00879/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergio Nasarre i Aznar, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili i responsable de la Càtedra d’Habitatge, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu
	Tram. 352-00880/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00881/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00882/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Rodríguez i Valdés, expert, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00883/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Loscertales Fuertes, expert, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00884/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00885/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00886/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00887/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00888/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00889/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00890/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00891/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00892/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
	Tram. 352-00893/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Santdiumenge, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00894/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè expliqui les consideracions que ha fet arribar al Govern amb relació al desenvolupament del principi d’educació inclusiva
	Tram. 356-00469/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti el treball sobre l’Agenda de Drets Humans per a aquesta legislatura
	Tram. 356-00545/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup promotor de la iniciativa «Ara és l’hora» davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els eixos de treball i les fases de la iniciativa per a la reforma horària
	Tram. 356-00592/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Racionalització dels Horaris Espanyols davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les activitats de l’Associació, les conclusions dels congressos que 
	Tram. 356-00593/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
	Tram. 356-00597/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els cursos impartits amb relació a l’ús de materials antiavalots
	Tram. 356-00598/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
	Tram. 356-00599/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Karvala, d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui les propostes per a combatre l’augment del feixisme i el racisme a Europa
	Tram. 356-00601/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el Programa de treball de la Comissió Europea per al
	Tram. 356-00602/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària amb el conseller d’Interior sobre els aspectes relatius a la seguretat viària de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya corresponent al 2013
	Tram. 355-00094/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària amb el conseller d’Interior sobre el Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020
	Tram. 355-00095/10
	Substanciació

	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. 355-00103/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	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 residencials pú
	Tram. 355-00104/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	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 Serveis Socials
	Tram. 355-00105/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	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. 355-00106/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	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 gran
	Tram. 355-00107/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	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. 355-00108/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	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 associat a plac
	Tram. 355-00109/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre el Pla d’equipaments judicials
	Tram. 355-00110/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Vicenç Altaió, escriptor i crític d’art, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00209/10
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 216)

	Compareixença del president del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
	Tram. 353-00297/10
	Substanciació

	Compareixença del president del Consell dels Col·legis de Procuradors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
	Tram. 353-00298/10
	Substanciació

	Compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1
	Tram. 353-00299/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Ll
	Tram. 353-00301/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Plataforma Justícia per a Tothom amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/198
	Tram. 353-00303/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981,
	Tram. 353-00307/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la
	Tram. 353-00308/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Observatori Català de la Justícia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/198
	Tram. 353-00313/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Professional de la Magistratura amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Ll
	Tram. 353-00314/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial
	Tram. 353-00315/10
	Substanciació

	Compareixença d’Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumido
	Tram. 357-00197/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Òliva i Ritort, director general de Política Financera, Assegurances i Tresor, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne
	Tram. 357-00199/10
	Substanciació

	Compareixença de Carles Sala i Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con
	Tram. 357-00202/10
	Substanciació

	Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets
	Tram. 357-00205/10
	Substanciació

	Compareixença d’Albert Carreras de Odriozola, secretari general d’Economia i Coneixement, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels D
	Tram. 357-00206/10
	Substanciació

	Compareixença d’Alfons Conesa i Badiella, director 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 Financeres i la Possible Vulneració dels Drets d
	Tram. 357-00207/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 357-00450/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 357-00451/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 357-00452/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 357-00453/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
	Tram. 357-00529/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
	Tram. 357-00530/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar el darrer Informe Insocat per a la millora de l’acció social
	Tram. 357-00539/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar el darrer Informe Insocat per a la millora de l’acció social
	Tram. 357-00540/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els criteris i els mecanismes de control per a seleccionar les institucions i les persones a càrrec de
	Tram. 357-00541/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 per a informar sobre les línies de treball de l’entitat
	Tram. 357-00542/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei de residència
	Tram. 357-00543/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar l’entitat i explicar la situació de la gent gran
	Tram. 357-00544/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre el Pla per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2010-2013
	Tram. 357-00545/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre l’elaboració del Pla de ciutadania i de les migracions 2013-2016
	Tram. 357-00546/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 per a exposar la situació de la gent gran
	Tram. 357-00547/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la situació de la gent gran
	Tram. 357-00548/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la situació de la gent gran
	Tram. 357-00549/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’una representació de la Xarxa per la Sobirania Energètica davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica
	Tram. 357-00550/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica
	Tram. 357-00551/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica
	Tram. 357-00552/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antonio Moreno, membre del Col·lectiu Papàs de l’Àlex, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar l’activitat de l’entitat
	Tram. 357-00553/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Apindep Ronçana davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar la seva experiència com a cooperativa de consum innovadora, d’iniciativa social i sense ànim de lucre
	Tram. 357-00554/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Cercle d’Economia davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00555/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Cercle Català de Negocis davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00556/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00557/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pere Navarro i Olivella davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00558/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges sobre les consideracions que ha fet arribar al Govern amb relació al desenvolupament del principi d’educació inclusiva
	Tram. 357-00559/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Montané Capdevila davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00560/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00561/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Ajuda i Orientació als Afectats per Accidents de Trànsit davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00562/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Traumatisme Cranioencefàlic i Dany Cerebral davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00563/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el fiscal superior de Catalunya per a presentar la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2012
	Tram. 359-00012/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió
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