
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. 11

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
informe de transparència amb relació a l’execució de la pròr-
roga pressupostària
Tram. 250-00719/10
Retirada p. 11

Proposta de resolució sobre el procés de reestruc-
turació i privatització de Catalunya Banc
Tram. 250-00720/10
Rebuig p. 11

Proposta de resolució sobre el millorament del 
pont sobre l’Ebre de la carretera N-340
Tram. 250-00817/10
Retirada p. 11

Proposta de resolució sobre el manteniment dels ha-
bitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
dins del parc públic d’habitatges socials de l’Institut Català 
del Sòl
Tram. 250-00830/10
Rebuig p. 12

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
Rebuig p. 12

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
Rebuig p. 12

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 200-00005/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 12
Acord de la Comissió sobre les compareixences propo-
sades p. 14

Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que pro-
dueix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el 
medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícu-
les a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació
Tram. 200-00017/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15

3.01.01. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
Tram. 202-00022/10
Inici de la tramitació parlamentària p. 15

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la coordinació entre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalu-
nya i les policies i les forces de seguretat de l’Estat
Tram. 250-00871/10
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la modificació de l’arti-
cle 43 del Decret 136/1999, del 18 de maig
Tram. 250-00876/10
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre les activitats de Plata-
forma per Catalunya
Tram. 250-00877/10
Esmenes presentades p. 16
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Proposta de resolució sobre el compliment de l’in-
forme de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 
corresponent al 2013
Tram. 250-00878/10
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre una piulada feta pel 
president de Plataforma per Catalunya
Tram. 250-00879/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la reserva de fons de 
La Marató per a projectes de medicina preventiva en la po-
blació infantil
Tram. 250-00884/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre les tarifes del transport 
públic del Camp de Tarragona
Tram. 250-00885/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el rebuig de la pro-
posta de tractar els residus d’armes químiques de Síria a la 
planta de residus especials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 250-00888/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre les obres de connexió 
amb tren i metro de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00891/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el compliment de l’in-
forme de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 
corresponent al 2013
Tram. 250-00892/10
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre la Unitat de Mitjans 
Aeris del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00894/10
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre les modificacions le-
gals per a la classificació dels agents i caporals de les polici-
es locals en el grup C1
Tram. 250-00895/10
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre els uniformes dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00897/10
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telè-
fon 012
Tram. 250-00898/10
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre els habitatges que són 
propietat de les entitats financeres
Tram. 250-00901/10
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre el deute pendent del 
projecte d’intervenció integral del barri de la Maurina, de 
Terrassa
Tram. 250-00902/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre el sanejament i l’ade-
quació del Bloc dels Mestres, de Sabadell
Tram. 250-00903/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la tarifació dels proce-
diments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució d’oposició a la destrucció de 
l’arsenal químic de Síria a Catalunya
Tram. 250-00908/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el tancament de la sala 
de comandament de la regió policial Pirineu Occidental
Tram. 250-00909/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la commemoració de 
la publicació del llibre Els altres catalans, de Francesc Candel
Tram. 250-00910/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la segona fase de l’am-
pliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llo-
bregat
Tram. 250-00911/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Abrera
Tram. 250-00912/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució de reprovació de la senadora 
Alícia Sánchez-Camacho
Tram. 250-00913/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la incorporació d’un 
tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne-
llà de Llobregat
Tram. 250-00914/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la convocatòria de 
subvencions per a projectes de joventut
Tram. 250-00915/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el plantejament d’atu-
rar l’economia catalana
Tram. 250-00916/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la delegació de vot 
dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la protecció dels bos-
cos madurs
Tram. 250-00922/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’ocupació il·legal d’ha-
bitatges al barri de Can Puiggener, de Sabadell
Tram. 250-00923/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24
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Proposta de resolució sobre la publicació de les 
balances fiscals
Tram. 250-00924/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 250-00926/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera
Tram. 250-00927/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de les instal·lacions per als Mossos d’Esquadra a l’esta-
ció de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00928/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la dotació d’uniformes 
complets i adequats als agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
cobertura de la xarxa Rescat a les lí nies de metro
Tram. 250-00932/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc 
de bombers a Vilafranca del Penedès i sobre el millorament 
d’altres parcs de bombers
Tram. 250-00936/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces per a bombers professionals durant el 2014
Tram. 250-00938/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el tractament prioritari 
dels problemes relatius als drets humans en les relacions bi-
laterals d’Espanya i de la Unió Europea amb els països del 
nord d’Àfrica i del Pròxim Orient
Tram. 250-00940/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta ten-
sió entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes
Tram. 250-00942/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el Portal de les Lletres 
Catalanes
Tram. 250-00944/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’expedient de regula-
ció d’ocupació del Gran Teatre del Liceu
Tram. 250-00945/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’Escola Vicente Alei-
xandre, de Martorell
Tram. 250-00946/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya
Tram. 250-00947/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la Comissió de Segui-
ment del Pacte per a la Infància a Catalunya
Tram. 250-00948/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la presentació del Pla 
d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 2014-2017
Tram. 250-00949/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la carretera de Begues 
BV-2041
Tram. 250-00950/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28
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Proposta de resolució sobre els impresos de sol-
licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya
Tram. 250-00951/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - 
Sant Gervasi i de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00952/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de les instal·lacions dels Mossos d’Esquadra a l’esta-
ció de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00953/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les pràctiques de tir 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00954/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre les mancances de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00955/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el subministrament de 
medicaments als detinguts en les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00956/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la cobertura de la Xar-
xa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de 
Catalunya (Rescat)
Tram. 250-00957/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00958/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’ús de la toponímia a 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00959/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Programa 
de consum de llet a les escoles combinat amb el Pla de consum 
de fruites i hortalisses
Tram. 250-00960/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla quin-
quennal per a la implantació de xarxes protectores contra 
les pedregades
Tram. 250-00961/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
dels plans de millora pendents
Tram. 250-00962/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de les oficines del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’Almacelles i 
Alcarràs
Tram. 250-00963/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’anul·lació d’una ins-
trucció del Departament de Justícia amb relació a la conti-
nuïtat dels interins
Tram. 250-00964/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00965/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la dotació del Parc de 
Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-00966/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la definició d’«escarni» 
feta per diversos tribunals de justícia
Tram. 250-00967/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’actuació policial al 
Centre Social Can Vies, de Barcelona, el 29 de gener de 
2014
Tram. 250-00968/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el material antiavalots 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00969/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per a afrontar la manca de mitjans dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00970/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució de rebuig d’unes declaraci-
ons de la presidenta del Partit Popular de Catalunya
Tram. 250-00971/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució de suport als treballadors de 
l’empresa Albasa, de Sant Vicenç de Castellet
Tram. 250-00972/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la continuïtat del cen-
tre de comandament dels Mossos d’Esquadra al Pirineu
Tram. 250-00973/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
Residència Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
Tram. 250-00974/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32
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Proposta de resolució sobre l’elaboració i la trame-
sa al Govern de l’Estat d’una proposta sobre la demarcació i 
la planta judicial a Catalunya
Tram. 250-00975/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució de rebuig del fet que el port 
de Tarragona torni a acollir vaixells de guerra
Tram. 250-00976/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució de rebuig de la Proposició de 
llei orgànica de modificació de la Llei orgànica del poder ju-
dicial, relativa a la justícia universal
Tram. 250-00977/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Esteve 
Sesrovires
Tram. 250-00978/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-00979/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’urgències nocturnes del CAP Montornès del Vallès
Tram. 250-00980/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P3 de les escoles Mare de Déu del Rocío i La Vinyala, 
de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00981/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la constitució d’un ens 
de planificació i gestió per a preservar el paisatge del Priorat
Tram. 250-00982/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-00983/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reco-
negut en la borsa de treball de personal docent
Tram. 250-00984/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos 
per la Independència
Tram. 250-00985/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
cabals ambientals dels rius de les conques internes
Tram. 250-00986/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’ecografia al CAP Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-00987/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la catalogació de l’es-
glésia de Santa Maria, de Llorenç de Rocafort, com a bé cul-
tural d’interès nacional
Tram. 250-00988/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre l’obertura de línies 
educatives de tarda en l’educació obligatòria
Tram. 250-00989/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la defensa de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 250-00990/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució de suport al dret d’autode-
terminació del Sàhara Occidental
Tram. 250-00991/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució de suport als petits estalvia-
dors afectats pel frau de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tan-
gibles i Arte y Naturaleza Gespart
Tram. 250-00992/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al 
pas pel Penedès
Tram. 250-00993/10
Presentació p. 43

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el sector agroalimen-
tari i el problema dels purins
Tram. 300-00141/10
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre el desmembrament 
de l’Institut Català de la Salut
Tram. 300-00142/10
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ha-
bitatge
Tram. 300-00143/10
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut 
i el futur del sistema sanitari públic
Tram. 300-00144/10
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre les condicions i els 
mitjans necessaris per al compliment de les funcions dels 
mossos d’esquadra i els bombers
Tram. 300-00145/10
Presentació p. 45

Interpel·lació al Govern sobre l’esborrany del decret 
de plantilles i de provisió de places de docents
Tram. 300-00146/10
Presentació p. 45

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
amb relació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea relativa al cèntim sanitari
Tram. 300-00147/10
Presentació p. 45
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4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institu cionals
Tram. 410-00001/10
Substitució temporal de membres p. 46

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 406-00001/10
Substitució de diputats p. 46

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 312/X, so-
bre l’elaboració d’un pla de serveis i atenció sanitària per al 
Ripollès
Tram. 290-00268/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 46

Control del compliment de la Resolució 315/X, so-
bre el manteniment de les ambulàncies, els vehicles i el per-
sonal de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
Tram. 290-00271/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 47

Control del compliment de la Resolució 317/X, so-
bre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP 
Gavà 1
Tram. 290-00273/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 47

Control del compliment de la Resolució 326/X, so-
bre les mesures per a reactivar l’economia i crear ocupació
Tram. 290-00281/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 48

Control del compliment de la Resolució 327/X, so-
bre la retirada de la demanda contenciosa administrativa 
interposada per la delegada del Govern de l’Estat contra 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Tram. 290-00282/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 48

Control del compliment de la Resolució 347/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2013, sobre el 
Teatre Nacional de Catalunya, SA, corresponent al 2010 i 
al 2011
Tram. 290-00302/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 48

Control del compliment de la Resolució 350/X, so-
bre la cessió d’ús o propietat de la caserna de la Guàrdia Ci-
vil de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 290-00305/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 49

Control del compliment de la Resolució 354/X, so-
bre la redacció d’un pla de revitalització econòmica de les 
comarques que tenen centrals nuclears
Tram. 290-00309/10
Sol·licitud de pròrroga p. 50
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 50

Control del compliment de la Resolució 357/X, so-
bre l’acció internacional i la cooperació al desenvolupament 
dels ajuntaments
Tram. 290-00312/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 50

Control del compliment de la Resolució 419/X, so-
bre les immatriculacions de béns immobles
Tram. 290-00372/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 51

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 51/X, sobre 
l’ocupació en el sector industrial
Tram. 390-00051/10
Sol·licitud de pròrroga p. 51
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 52

Control del compliment de la Moció 54/X, sobre el 
cobrament a tercers del sistema sanitari públic
Tram. 390-00054/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 52

Control del compliment de la Moció 56/X, sobre la 
pobresa energètica
Tram. 390-00056/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 56

Control del compliment de la Moció 59/X, sobre po-
lítica cultural
Tram. 390-00059/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 57

Control del compliment de la Moció 70/X, sobre les 
polítiques de cooperació
Tram. 390-00070/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 58

Control del compliment de la Moció 75/X, sobre les 
polítiques d’impuls de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació
Tram. 390-00075/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 76/X, sobre les 
mesures per a afrontar la violència per motius polítics
Tram. 390-00076/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 77/X, sobre la 
seguretat ciutadana
Tram. 390-00077/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 78/X, sobre els 
drets de les dones
Tram. 390-00078/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 79/X, sobre la 
pèrdua de drets en matèria sanitària
Tram. 390-00079/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 80/X, sobre les 
conseqüències sanitàries de les retallades
Tram. 390-00080/10
Designació de la Comissió competent p. 59

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar 
Social i Família sobre el Pla integral contra la violència mas-
clista
Tram. 354-00234/10
Sol·licitud i tramitació p. 60
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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
Rebuig de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la 
derogació del tercer grau penitenciari a diversos ex-alts càr-
recs de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 354-00249/10
Sol·licitud i tramitació p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la inauguració de Tributs de Ca-
talunya
Tram. 354-00250/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre els canvis en l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 354-00251/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre els actes commemoratius del setanta-cinquè aniversari 
de l’exili republicà
Tram. 354-00255/10
Sol·licitud i tramitació p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre els actes commemoratius del cinquantè aniversari d’Els 
altres catalans de Francesc Candel
Tram. 354-00256/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les epi-
dèmies del VIH i de les altres infeccions de transmissió se-
xual
Tram. 354-00261/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre les causes de la dimissió del secretari de Cooperació i 
Coordinació de les Administracions Locals
Tram. 354-00262/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la secretària general 
del Consell de Relacions Laborals davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones perquè expliqui el document «Recomana-
cions per a la negociació col·lectiva de plans d’igualtat»
Tram. 356-00499/10
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença de Josep Guardiola 
Salinas, coordinador de l’Equip de Recerca en Diversitat i In-
clusió en Societats Complexes del Departament de Pedago-
gia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració, perquè 
exposi les conclusions del projecte europeu Sírius
Tram. 356-00563/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença del secretari del Pla inte-
gral del poble gitano davant la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones perquè informi sobre el grau de desenvolupament i as-
soliment d’objectius del Pla integral del poble gitano
Tram. 356-00587/10
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença del subdirector ge-
neral d’acció social, cívica i comunitària davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el grau de 
desenvolupament i assoliment d’objectius del Pla integral 
del poble gitano
Tram. 356-00588/10
Sol·licitud p. 62

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
Retirada de la sol·licitud p. 62

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
Retirada de la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença de Pere Guerra Serra, 
delegat a Catalunya de l’Associació Nacional de Produc-
tors d’Energia Fotovoltaica, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè expliqui la situació del sector de l’energia 
fotovoltaica
Tram. 356-00607/10
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Co-
missió d’Interior perquè expliqui els efectes de l’admissió a 
tràmit de la querella presentada contra professionals i direc-
tius de l’Institut
Tram. 356-00620/10
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial i la necessitat d’adaptar-lo a 
la normativa de la Unió Europea
Tram. 356-00624/10
Sol·licitud p. 62
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empre-
sa i Competitivitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre el règim jurídic aplicable a la segure-
tat industrial i la necessitat d’adaptar-lo a la normativa de la 
Unió Europea
Tram. 356-00625/10
Sol·licitud p. 63
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona 
Barbarà, director científic del Centre d’Estudis Epidemiolò-
gics sobre les ITS i Sida de Catalunya, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la situació de les epidèmies del 
VIH i de les altres infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00626/10
Sol·licitud p. 63
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Sol·licitud de compareixença de Josep Mallolas 
Masferrer, cap de l’Hospital de Dia de VIH/Sida de l’Hospital 
Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la situació de les epidèmies del VIH i de les altres 
infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00627/10
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Grup de Treball VIH/Sida, de la Societat Catalana de Me-
dicina Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions 
de transmissió sexual
Tram. 356-00628/10
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de Miguel Luis Acosta 
Martínez, director de la Fundació Acollida i Esperança i co-
ordinador de la Comissió de VIH/Sida i Exclusió Social de la 
Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i 
les infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00629/10
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença d’Anna Rafel Campàs, 
coordinadora de l’Associació Antisida de Lleida, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del 
VIH i les infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00630/10
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de David Paricio Sa-
las, director de l’entitat Sida-Studi, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infec-
cions de transmissió sexual
Tram. 356-00631/10
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de Juan Sebastián Her-
nández Fernández, president del Grup de Treball sobre Trac-
taments del VIH, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió 
sexual
Tram. 356-00632/10
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de Josep Coll, repre-
sentant del Projecte dels Noms, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions 
de transmissió sexual
Tram. 356-00633/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de la secretària ge-
neral de Benestar Social i Família davant la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes amb relació al Procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, 
atenció a la immigració, del Departament de Benestar Social 
i Família, corresponent al 2011
Tram. 362-00003/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença del director general de 
Cooperació al Desenvolupament davant la Sindicatura de 
Comptes amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament, corresponent al 2011
Tram. 362-00004/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

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

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb la consellera d’Ensenyament sobre la situació 

dels joves en el moment d’accedir a la universitat i a la for-
mació professional
Tram. 355-00081/10
Substanciació p. 65

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’im-
pacte de la Llei de l’Estat 20/2013, de garantia de la unitat 
de mercat
Tram. 355-00111/10
Substanciació p. 65

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre la xarxa Tributs de Catalunya
Tram. 355-00118/10
Substanciació p. 65

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre la inauguració de Tributs de Catalunya
Tram. 355-00119/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 66
Substanciació p. 66

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre els canvis en l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 355-00120/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 66
Substanciació p. 66

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

Compareixença de Miquel Reverte i Mariné, pre-
sident d’H20 Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals del 
Camp de Tarragona, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 353-00227/10
Substanciació p. 66

Compareixença de Pau Gálvez, del Consell Munici-
pal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Girona, 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00228/10
Substanciació p. 66

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal co-
ordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la 
Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 353-00231/10
Substanciació p. 66

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció LGTB Talcomsom, d’Osona, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 353-00235/10
Substanciació p. 67

Compareixença de Santos Fèlix, exvicepresident 
del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones 
Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 353-00250/10
Substanciació p. 67
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Compareixença d’una representació de la Confe-
deració Espanyola d’Associacions de Lesbianes, Gais, Bi-
sexuals i Transsexuals (Colegas) amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 353-00253/10
Substanciació p. 67

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat per a informar sobre les activitats i les pro-
postes del Col·legi amb relació a la situació ambiental
Tram. 357-00295/10
Substanciació p. 67

Compareixença del secretari de Polítiques Educati-
ves davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a infor-
mar sobre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 357-00463/10
Substanciació p. 67

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
Substanciació p. 67

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
Substanciació p. 67

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
Substanciació p. 68

Compareixença de Josep Montané Capdevila da-
vant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi 
faci aportacions
Tram. 357-00560/10
Substanciació p. 68

Compareixença de Josep Guardiola Salinas, coor-
dinador de l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en So-
cietats Complexes del Departament de Pedagogia Aplicada 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració per a exposar les con-
clusions del projecte europeu Sírius
Tram. 357-00583/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 68

Compareixença del director general d’Energia, Mi-
nes i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial i la necessitat d’adaptar-lo a la normati-
va de la Unió Europea
Tram. 357-00584/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 68

Compareixença del secretari d’Empresa i Competi-
tivitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial i 
la necessitat d’adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea
Tram. 357-00585/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 68

Compareixença de la secretària general de Benes-
tar Social i Família davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la 
immigració, del Departament de Benestar Social i Família, 
corresponent al 2011
Tram. 363-00003/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 68

Compareixença de l’ex-director general de Coope-
ració al Desenvolupament davant la Sindicatura de Comptes 
amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
34/2013, sobre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament, corresponent al 2011
Tram. 363-00004/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 69

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 28
Convocada per al dia 12 de març de 2014 p. 69

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 de l’Oficina Antifrau de Catalunya corres-
ponent al 2013
Tram. 334-00059/10
Presentació p. 70

Comunicació dels expedients d’alienació de béns 
immobles de la Generalitat
Tram. 334-00060/10
Presentació p. 70
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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, finan-
ceres 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 la pàgina 74, a l’article 135.

On hi diu: 

«Article 66. Tipus de gravamen

»Amb efectes de l’1 de febrer de 2014, el tipus de gra-
vamen autonòmic de l’impost sobre les vendes mino-
ristes de determinats hidrocarburs, per als subminis-
traments efectuats a Catalunya [...]»

Hi ha de dir: 

«Article 66. Tipus de gravamen

»Amb efectes de l’1 de febrer de 2014, el tipus de gra-
vamen autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs, per 
als subministraments efectuats a Catalunya [...]»

A la pàgina 74, a l’article 136.

On hi diu: 

«[...] regulat per l’article 50 bis.6.a de la Llei de l’Estat 
38/1992 [...]»

Hi ha de dir: 

«[...] regulat per l’article 52 bis.6.a de la Llei de l’Estat 
38/1992 [...]»

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe de transparència amb relació a 
l’execució de la pròrroga pressupostària
Tram. 250-00719/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 360.

Proposta de resolució sobre el procés de re-
estructuració i privatització de Catalunya Banc
Tram. 250-00720/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió núm. 18, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 360.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 356.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels habitatges que gestiona l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya dins del parc públic 
d’habitatges socials de l’Institut Català del Sòl
Tram. 250-00830/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 18, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 356.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 18, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 356.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 18, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 356.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CJDH, 07.02.2014

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell San-
tiveri, president del Col·legi d’Administradors de Fin-
ques de Barcelona-Lleida (tram. 352-00852/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca, degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-00853/10)

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

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-00854/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-
00855/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris (tram. 352-00856/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-00857/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-
Lleida (tram. 352-00858/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona (tram. 352-00859/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
(tram. 352-00860/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya (tram. 352-00861/10)

Proposta de compareixença de Juan Gómez Martínez, 
notari i membre de l’Observatori de Dret Privat de Ca-
talunya (tram. 352-00862/10)
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Proposta de compareixença d’Eduard Carrera, ex-
pert investigador en resolució de conflictes i mediació 
comunitària de la Universitat de Girona (tram. 352-
00863/10)

Proposta de compareixença de Manuel Cubero Argen-
te, president de l’Associació de Veïns de Ciutat Meri-
diana de Barcelona (tram. 352-00864/10)

Proposta de compareixença d’Enric García, director 
del Pla d’actuació de Sant Cosme, Ajuntament del Prat 
de Llobregat (tram. 352-00865/10)

Proposta de compareixença de Joan Egea Fernández, 
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 352-
00866/10)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 
352-00867/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-00868/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-
00869/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobi-
liària de Catalunya (tram. 352-00870/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya (tram. 352-00871/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona (tram. 352-00872/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
(tram. 352-00873/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya (tram. 352-00874/10)

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’Adminis-
tradors de Finques de Catalunya (tram. 352-00875/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-
00876/10)

Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, de-
gà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mer-

cantils i de Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-
00877/10)

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Fava-
ró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i director 
de la Comissió de Codificació (tram. 352-00878/10)

Proposta de compareixença d’Enric Vendrell i Santi-
veri, president del Col·legi d’Administradors de Fin-
ques de Barcelona i Lleida (tram. 352-00879/10)

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre i Aznar, 
catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgi-
li i responsable de la Càtedra d’Habitatge (tram. 352-
00880/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, 
president de la Secció de Drets Reals de la Comissió 
de Codificació (tram. 352-00881/10)

Proposta de compareixença de Carmen Gete-Alonso, 
catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (tram. 352-00882/10)

Proposta de compareixença de Jordi Rodríguez i Val-
dés, expert (tram. 352-00883/10)

Proposta de compareixença de Daniel Loscertales Fuer-
tes, expert (tram. 352-00884/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya (tram. 352-00885/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobi-
liària de Catalunya (tram. 352-00886/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-00887/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-00888/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Ca-
talunya (tram. 352-00889/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-
00890/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de 
Finques de Catalunya (tram. 352-00891/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (tram. 352-00892/10)

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, 
catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d’Ha-
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bitatge de la Universitat Rovira i Virgili (tram. 352-
00893/10)

Proposta de compareixença de Josep Santdiumenge, 
professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra 
(tram. 352-00894/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixences 
proposades
Comissió de Justícia i Drets Humans, 

20.02.2014, DSPC-C 346

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’Enrique Vendrell Santiveri, presi-
dent del Col·legi d’Administradors de Finques de Bar-
celona-Lleida i del Consell de Col·legis d’Administra-
dors de Finques de Catalunya (tram. 353-00420/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (tram. 353-00421/10)

Compareixença d’una representació del Consell de Col-
legis d’Advocats de Catalunya (tram. 353-00422/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya (tram. 353-00423/10)

Compareixença d’una representació del Deganat Au-
tonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils 
i de Béns Mobles de Catalunya (tram. 353-00424/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 
(tram. 353-00425/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions veïnals de Catalunya (CONFAVC) 
(tram. 353-00426/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalu-
nya (FAVIBC) (tram. 353-00427/10)

Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, 
membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya 
(tram. 353-00428/10)

Compareixença d’Eduard Carrera, expert investigador 
en resolució de conflictes i mediació comunitària de la 
Universitat de Girona (tram. 353-00429/10)

Compareixença de Manuel Cubero Argente, president 
de l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, de Bar-
celona, (tram. 353-00430/10)

Compareixença d’Enric García, director del Pla d’ac-
tuació de Sant Cosme, del Prat de Llobregat (tram. 353-
00431/10)

Compareixença d’una representació del Consell de Col-
legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de 
Catalunya (tram. 353-00432/10)

Compareixença d’una representació del Consell Gene-
ral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya 
(tram. 353-00433/10)

Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedràtic 
de dret civil i director de la Càtedra d’Habitatge de la 
Universitat Rovira i Virgili (tram. 353-00434/10)

Compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, president de 
la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació 
(tram. 353-00435/10)

Compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedràtica 
de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(tram. 353-00436/10)

Compareixença de Jordi Rodríguez i Valdés, expert en 
propietat horitzontal (tram. 353-00437/10)

Compareixença de Daniel Loscertales Fuertes, advo-
cat i expert en dret de la propietat (tram. 353-00438/10)

Compareixença d’una representació de la Sala Civil i 
Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(tram. 353-00439/10)

Compareixença de Josep Santdiumenge, professor titu-
lar de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 
353-00440/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials retirades

Proposta de compareixença de Joan Egea Fernández, 
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 352-
00866/10)

Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica per la seva incidència en el 
medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 di-
es hàbils (de l’11.03.2014 al 17.03.2014).
Finiment del termini: 18.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.
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Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i 
la sostenibilitat del sector de la comunicació
Tram. 200-00017/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 24.03.2014).
Finiment del termini: 25.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

3.01.01. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació del text re-
fós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
Tram. 202-00022/10

Inici de la tramitació parlamentària
Reg. 57074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

Acord: atès que la iniciativa legislativa popular per a la 
modificació de la Llei de finances públiques ha assolit 
un nombre de signatures superior a l’exigit per l’article 
3 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa le-
gislativa popular, i de conformitat amb el que establei-
xen els articles 14 i concordants de la dita Llei 1/2006 i 
els articles 103 i concordants del Reglament del Parla-
ment, s’admet a tràmit la Proposició de llei de modifi-
cació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre, i se n’ordena l’inici de la tramitació par-
lamentària i la publicació en el Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya.

A la Mesa del Parlament

Proposició de llei de modificació del text refós 
de llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel decret legislatiu 3/2002, de 24  
de desembre

Exposició de motius

D’acord amb la Exposició de motius de la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de dependència, 
«l’atenció a les persones en situació de dependència i 
la promoció de la seva autonomia personal constitueix 
un dels principals reptes de la política social dels pa-
ïsos desenvolupats. El repte no és un altre que vetllar 
per les necessitats de les persones que, pel fet de tro-
bar-se en situació d’especial vulnerabilitat, requerei-
xen ajudes per dur a terme les activitats essencials de 

la vida diària, assolir més autonomia personal i poder 
exercir plenament els seus drets de ciutadania.»

Segons l’enquesta del Centro de Investigaciones So-
ciológicas, Estudio nº 2.953, de juliol de 2012 «Opi-
nión Pública y Política Fiscal», el 61% dels ciutadans 
creuen que les administracions públiques dediquen 
molts pocs recursos a l’ajuda a les persones depen-
dents, essent la xifra més alta de entre els quinze sec-
tors d’activitat de l’administració pública consultats.

No es pretén, amb aquesta concreta iniciativa legisla-
tiva un increment d’aquestes ajudes, amb el correlatiu 
increment de la despesa pública de la Generalitat de 
Catalunya. Si no el seu pagament puntual i prioritari.

Tot i essent la seva finalitat atendre necessitats essen-
cials de la vida diària i els recursos destinats tant insu-
ficients, cal garantir almenys que arribin puntualment 
als beneficiaris i a les entitats proveïdores i, correlati-
vament establir la obligació de la Generalitat de Cata-
lunya de procedir al seu pagament puntualment i amb 
caràcter prioritari.

Aquesta proposició de llei no té per objecte totes les 
prestacions de dependència, si no les de Gran Depen-
dència, i encara que sembla adient que els grans de-
pendents siguin atesos residencialment, la preferèn-
cia i puntualitat de pagament que preveu s’estén tant 
a l’atenció domiciliària per cuidadors no professionals 
com a la residencial.

És per això que cal introduir al un apartat 2 nou a l’ar-
ticle 24 Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre.

Article 24

1. Les sentències i les demés resolucions judicials que 
estableixin obligacions a càrrec de la Generalitat o de les 
entitats autònomes de caràcter administratiu de Catalu-
nya es compliran puntualment. Si manqués en el pressu-
post el crèdit corresponent, se sol·licitarà del Parlament 
un suplement de crèdit o un crèdit extraordinari, dintre 
dels tres mesos següents a la notificació de la resolució.

2. El que disposa l’apartat anterior serà d’aplicació a 
les obligacions econòmiques a favor dels beneficiaris o 
de les entitats proveïdores, necessàries per atendre les 
prestacions de Gran Dependència derivades de l’aplica-
ció de la Llei de l’Estat 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. El compliment d’aques-
tes obligacions gaudirà, a més, de prioritat en relació a 
cap altra excepte en els casos previstos legalment.»

Barcelona, 8 de febrer 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.



10 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 276

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 16

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 55903 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 55903)

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

Supressió del punt 4

«4. Garantir que des del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya es facilitaran els 
números de telèfon d’aquells serveis d’emergència quan 
així es sol·liciti.»

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

Esmenes presentades
Reg. 57471 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57471)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a valorar la modificació de l’article 43 del De-
cret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Re-
glament general de desplegament de la Llei 3/1998, en 
el sentit de suprimir la diferenciació entre informació 
pública i informació veïnal i deixant un període de 
temps únic preferiblement d’1 mes.»

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

Esmenes presentades
Reg. 55902; 57440; 57450 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 55902)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a que, vista 
la sentència del Jutjat de Primera Instància de Sant Boi 
de Llobregat, de 20 de desembre de 2013, que constata 
que les imatges de militants del partit Plataforma per 
Catalunya amb símbols ultres, fent la salutació feixista, 
«son fotografies que el mateix partit ha publicat i amb 
les quals s’ha identificat», posi en coneixement de la po-
licia i la fiscalia les activitats descrites anteriorment del 
partit Plataforma per Catalunya i les dels seus militants 
per veure si poden ser constitutives d’algun delicte.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57440)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a que re-
forci les actuacions preventives dels Mossos d’Esquadra 
per tal de perseguir i evitar delictes de discriminació, 
xenofòbia i demés delictes d’odi, tant pel que fa a per-
sones físiques com a organitzacions i partits polítics que 
facin ús de discursos xenòfobs en les seves activitats.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57450)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a que en vista de la sentència del Jutjat de Pri-
mera Instància del Jutjat de Sant Boi de Llobregat, de 
20 de desembre de 2013, que constata que les imatges 
dels militants del partit Plataforma per Catalunya amb 
símbols ultres, fent la salutació feixista, «són fotografi-
es que el mateix partit ha publicat i amb les quals s’ha 
identificat», s’investiguin a fons les activitats d’aque-
lles organitzacions polítiques que puguin ser constitu-
tives d’algun delicte.»
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Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’informe de l’Autoritat Catalana per a la Pre-
venció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 250-00878/10

Esmenes presentades
Reg. 57441; 57451 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57441)

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

Del punt 1

«1. El Parlament insta al Govern a donar compliment a 
les recomanacions de l’Informe de l’Autoritat Catalana 
per a la Prevenció de la Tortura 2013, i especialment: 

1. Reforçar la vigilància i el seguiment pel que fa a la 
garantia efectiva dels drets de la persona detinguda, 
sota els principis que la detenció d’una persona s’ha de 
fer amb criteris absolutament restrictius, i amb la du-
rada del mínim temps imprescindible.

2. Reforçar les actuacions de formació i seguiment als 
agents dels Mossos d’Esquadra, per tal que les situa-
cions de detenció comptin amb els registres administra-
tius degudament complimentats i es vetlli per la plena 
garantia del dret de defensa de les persones detingudes.

3. Adoptar les mesures necessàries perquè les condi-
cions d’escorcoll i detenció millorin en relació a la dig-
nitat de les persones.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament insta el Govern a que, a través de les 
competències que en matèria de coordinació de les Po-
licies Locals corresponen al Departament d’Interior, 
aquest fomenti que les actuacions de les policies locals 
incorporin les recomanacions de l’Informe de l’Autori-
tat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 2013 i es 
garanteixin plenament els drets de la persona detingu-
da, i el seguiment administratiu i amb totes les garan-
ties de la situació de detenció tan a nivell administratiu 
com judicial.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57451)

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

«1. El Parlament insta al Govern a atendre i avançar 
en el compliment de les recomanacions de l’informe 
de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 
2013 i en concret a les que estableixen el següent: 

1.1. Cal recordar que la comunicació de la detenció al 
Col•legi d’Advocats ha de ser immediata des del primer 
moment en què es produeix la detenció i fer-la perso-
nalment efectiva.

1.2. Cal recordar que, en casos de detencions en compli-
ment d’alguna ordre judicial, s’ha d’informar igualment 
el detingut del dret que té a ser assistit per un lletrat i fer 
la preceptiva comunicació al Col•legi d’Advocats.

1.3. Cal garantir que no es posa cap trava a la designa-
ció per part del detingut del lletrat que hagi elegit.

1.4. Cal emplenar diligentment tots els camps del llibre 
registre i custòdia de detinguts, en particular pel que fa 
a l’hora d’entrada i de sortida del detingut de l’àrea de 
custòdia.

1.5. El període de detenció d’una persona ha de ser el 
mínim imprescindible i, un cop finalitzat l’atestat, s’han 
de fer els possibles per traslladar-la immediatament da-
vant l’autoritat judicial corresponent.

Per garantir el dret del detingut que no es perllongui la 
seva privació de llibertat més temps de l’estrictament 
necessari, cal una coordinació entre els òrgans judicials 
i policials, a fi d’estudiar i articular els mecanismes per 
establir un sistema de doble conducció diària que per-
meti que els detinguts puguin passar a disposició judi-
cial també a la tarda quan les diligències d’investigació 
hagin finalitzat.

1.6. Cal deixar constància en el llibre de registre i cus-
tòdia de detinguts del tipus d’escorcoll que s’hagi fet al 
detingut i, en cas d’escorcolls integrals, fer constar les 
causes concretes que n’han motivat la realització.

1.7. Cal protocol·litzar el sistema de recanvi de les flas-
sades per a totes les comissaries i articular algun me-
canisme per substituir les actuals per unes d’un sol ús.

1.8. Cal adoptar les mesures necessàries per garantir 
unes condicions òptimes d’higiene i de netedat en ca-
dascuna de les comissaries i, especialment, a les que 
tenen un volum considerable de detinguts l’any.

1.9. Cal establir algun mecanisme per intentar minorar 
el problema de males olors que hi ha a la majoria de co-
missaries que tenen l’àrea de custòdia a la planta sub-
terrània de les dependències policials.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. El Parlament insta el Govern a constituir en el sí 
de la Comissió de Policia de Catalunya un grup de tre-
ball específic per analitzar el procediment de detenció i 
custòdia dels detinguts per part de les policies locals.»

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

Esmenes presentades
Reg. 56293; 57439; 57452 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56293)

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

Modificació del punt 3

«3. El Parlament insta el Govern a posar en coneixe-
ment de la policia i la fiscalia el twit del 2 de gener del 
senyor Josep Anglada que incloïa una fotografia d’un 
nen per investigar si pot ser considerat delicte i un atac 
a la imatge i la intimitat del nen afectat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57439)

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

De tots els punts 

«El Parlament condemna qualsevol expressió pública 
de caràcter xenòfob que alteri la convivència i respecte 
a tots els ciutadans i especialment pel que fa als me-
nors, dóna tot el seu suport a la família afectada pel 
twit del senyor Anglada i insta al Govern a que reforci 
les actuacions preventives dels Mossos d’Esquadra per 
tal de perseguir i evitar delictes de discriminació, xe-
nofòbia i demés delictes d’odi, tant pel que fa a perso-
nes físiques com a organitzacions i partits polítics que 
facin ús de discursos xenòfobs en les seves activitats.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57452)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya rebutja de forma enèr-
gica qualsevol atac o expressió de caràcter xenòfob, 
particularment en aquells casos que pugui provenir de 
càrrecs públics electes i en especial si va dirigit a me-
nors d’edat.» 

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

De refosa dels punts 2, 3 i 4

«2. El Parlament insta al Govern a vetllar per tal que 
aquests tipus d’atacs, a través de xarxes socials, siguin 
perseguits.»

Proposta de resolució sobre la reserva de 
fons de La Marató per a projectes de medi-
cina preventiva en la població infantil
Tram. 250-00884/10

Esmenes presentades
Reg. 57462 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CCMA, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57462)

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

«El Parlament de Catalunya recomana a la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Fundació 
La Marató de TV3 que en cada edició de La Marató de 
TV3 es tinguin en compte especialment les necessitats 
específiques dels infants afectats per les malalties que 
es volen combatre, tant pel que fa a la sensibilització 
social com als projectes de recerca subvencionats.»
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Proposta de resolució sobre les tarifes del 
transport públic del Camp de Tarragona
Tram. 250-00885/10

Esmenes presentades
Reg. 57479 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57479)

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

Del punt 1

«1. A plantejar a l’ATM del Camp de Tarragona que 
dugui a terme les actuacions necessàries per garantir 
que cap de les mesures a adoptar en relació al sistema 
de títols integrats no afecti als usuaris que fan un ús re-
current dels serveis de transport públic per atendre la 
seva mobilitat obligada.» 

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

Del punt 2

«2. Mantenir el control i seguiment sobre els serveis 
de transport públic de viatgers per carretera per tal de 
garantir que els operadors compleixen amb les condi-
cions de servei establertes per l’administració.»

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

Esmenes presentades
Reg. 56302; 57463 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56302)

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

D’un punt 4

«4. A mantenir la majoria de capital públic a l’empre-
sa Grecat com a garantia en la gestió d’uns residus tan 
especials.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57463)

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

Del punt 2

«2. A continuar treballant amb total transparència i vo-
luntat oberta, informant el territori de qualsevol qües-
tió de caràcter mediambiental.»

Proposta de resolució sobre les obres de con-
nexió amb tren i metro de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat
Tram. 250-00891/10

Esmenes presentades
Reg. 57458 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57458)

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

Del punt 1

«1. Continuar treballant per a que el Govern de l’Estat ac-
cepti la proposta tècnica que el Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha presentat per tal de facilitar l’inici de les 
obres de connexió ferroviària amb l’Aeroport del Prat.»

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

Del punt 2

«2. Prioritzar la programació de les obres de connexió 
de la línia 9 amb l’Aeroport del Prat en funció de les 
disponibilitats pressupostàries vigents.»
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 250-00892/10

Esmenes presentades
Reg. 57442; 57456 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 04.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57442)

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

De tots els punts 

«El Parlament insta al Govern a donar compliment a 
les recomanacions de l’Informe de l’Autoritat Catalana 
per a la Prevenció de la Tortura 2013, i especialment a: 

1. Reforçar la vigilància i el seguiment pel que fa a la 
garantia efectiva dels drets de la persona detinguda, 
sota els principis que la detenció d’una persona s’ha de 
fer amb criteris absolutament restrictius, i amb la du-
rada del mínim temps imprescindible.

2. Reforçar les actuacions de formació i seguiment als 
agents dels Mossos d’Esquadra, per tal que les situaci-
ons de detenció comptin amb els registres administra-
tius degudament complimentats i es vetlli per la plena 
garantia del dret de defensa de les persones detingudes.

3. Adoptar les mesures necessàries perquè les condi-
cions d’escorcoll i detenció millorin en relació a la dig-
nitat de les persones.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57456)

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

Del punt 1

«1. Atendre les recomanacions recollides a l’informe 
anual de l’Autoritat Catalana per la Tortura correspo-
nent a l’any 2013.» 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Adoptar totes les mesures necessàries per reduir 
el període en què un detingut està a l’espera de com-
parèixer judicialment i iniciar converses amb les ins-
tancies judicials per tal d’establir un sistema de doble 
conducció diària entre els centres de detenció de les 

comissaries i els jutjats, que permeti que els detinguts 
que ingressin durant el matí passin a disposició judi-
cial a la tarda si les diligències d’investigació policial 
han finalitzat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 57453 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57453)

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

De refosa

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a avalu-
ar la formació que reben els membres de la Unitat de 
Mitjans Aeris del Cos de Mossos d’Esquadra per tal de 
continuar garantint que la formació s’adequa al servei 
que realitza aquesta unitat.»

Proposta de resolució sobre les modificaci-
ons legals per a la classificació dels agents i 
caporals de les policies locals en el grup C1
Tram. 250-00895/10

Esmenes presentades
Reg. 57454 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57454)

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

Del punt 1

«1. Les modificacions legals que siguin necessàries per 
tal que els agents i caporals de l’escala bàsica de les 
policies locals de Catalunya es classifiquin, a efectes 
administratius de caràcter econòmic, en el Grup C1, a 
través de la propera Llei de mesures fiscals i adminis-
tratives.»
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Proposta de resolució sobre els uniformes 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00897/10

Esmenes presentades
Reg. 57455 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57455)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a conti-
nuar els treballs que en el sí de la comissió de la poli-
cia de Catalunya es fan en relació a la uniformitat del 
cos dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals, buscant 
els consensos entre autoritats locals, Govern i cossos 
policials.»

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

Esmenes presentades
Reg. 57473 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57473)

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 l’existència de canals d’informació 
i tramitació gratuïts per a la ciutadania i a minimitzar, 
a través del cofinançament, el cost del servei d’atenció 
telefònica 012.»

Proposta de resolució sobre els habitatges 
que són propietat de les entitats financeres
Tram. 250-00901/10

Esmenes presentades
Reg. 56296; 57464 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56296)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

Al punt 1

«1. Adoptar les mesures necessàries per que es determi-
nin els habitatges que en l’actualitat són propietat d’enti-
tats financeres i que estan desocupats, amb col·laboració 
directa amb els Ajuntaments, facilitant els recursos hu-
mans i tècnics necessaris.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (2)

D’un nou punt 3

«3. Aprovar i publicar en el termini màxim de dos me-
sos el Reglament de la llei del dret de l’habitatge de 
Catalunya, que incorpori totes les mesures necessàries 
per fer efectiva l’exigència de compliment de la funció 
social dels habitatges.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (3)

D’un nou punt 4

«4. Aprovar i publicar en el termini màxim de dos me-
sos el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, que in-
clogui la delimitació dels municipis que tenen deman-
da forta i acreditada d’habitatge.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (4)

D’un nou punt 5

«5. Aprovar i publicar en el termini màxim d’un mes el 
Pla del Dret a l’Habitatge 2013-2017 que contingui les 
mesures econòmiques i administratives per facilitar la 
formació del Fons social d’habitatges de Catalunya.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57464)

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

Del punt 1

«1. Seguir amb mesures d’estímul per a què els habitat-
ges buits de les entitats financeres i la SAREB es desti-
nin a lloguer assequible.»

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

Del punt 2

«2. Treballar per a l’establiment d’un impost que gra-
vi els habitatges buits en municipis amb demanda forta 
i acreditada propietat, especialment, de les entitats fi-
nanceres o entitats mercantils vinculades com a mesura 
d’estímul per a evitar la desocupació d’aquests.»

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

Esmenes presentades
Reg. 57459 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57459)

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 prioritzar els deutes més an-
tics amb els ajuntaments que han justificat deutes dels 
Projectes d’intervenció integrals de barris, fins a fina-
litzar la dotació pressupostària establerta.»

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

Esmenes presentades
Reg. 57460 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57460)

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

Del punt 1

«1. Reprendre les converses amb l’Ajuntament de Sa-
badell per a què faci la modificació d’ús del Bloc dels 
Mestres per permetre a l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya la rehabilitació de l’edifici, d’acord amb les se-
ves disponibilitats pressupostàries, i es pugui iniciar 
un procediment d’adjudicació dels habitatges.»

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

Del punt 2

«2. Adequar els pisos del Bloc dels Mestres situat al 
carrer Sellarès i Pla, Grup Sant Pau núm. 26 de Saba-
dell, per tal de posar-los a disposició de la Borsa de llo-
guer social de la Generalitat o bé per cedir-los a la de 
l’Ajuntament de Sabadell.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57116; 57163; 57291).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució d’oposició a la destruc-
ció de l’arsenal químic de Síria a Catalunya
Tram. 250-00908/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57117; 57164; 57292).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57118; 57165; 57293).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57119; 57166; 57294).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57120; 57167; 57295).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Abrera
Tram. 250-00912/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57121; 57168; 57296).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57122; 57169; 57297).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57123; 57170; 57298).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57124; 57171; 57299).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.



10 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 276

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 24

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57125; 57172; 57300).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57126; 57173; 57301).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aportació a les 
beques de menjador i el finançament del ser-
vei de menjador escolar al Vallès Occidental
Tram. 250-00918/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57127; 57174; 57302).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat i la 
viabilitat de convertir en institut l’Escola Lola 
Anglada, de Badalona
Tram. 250-00920/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57128; 57175; 57303).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57129; 57176; 57304).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels 
boscos madurs
Tram. 250-00922/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57130; 57186; 57305).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ocupació il·legal 
d’habitatges al barri de Can Puiggener, de Sa-
badell
Tram. 250-00923/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57131; 57187; 57306).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57132; 57188; 57307).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57133; 57189; 57308).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57134; 57190; 57309).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57135; 57191; 57310).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en fun-
cionament de les instal·lacions per als Mossos 
d’Esquadra a l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00928/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57136; 57192; 57311).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la ràtio de 4,5 agents de policia per cada 
1.000 habitants
Tram. 250-00929/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57137; 57193; 57312).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’uni-
formes complets i adequats als agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57138; 57194; 57313).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57139; 57195; 57314).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de la xarxa Rescat a les lí nies 
de metro
Tram. 250-00932/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57140; 57196; 57315).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57141; 57197; 57316).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de re-
cursos per a la reparació, el manteniment i la 
higienització dels vehicles dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00934/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57142; 57198; 57317).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57143; 57199; 57318).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57144; 57177; 57319).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57145; 57178; 57320).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places per a bombers professionals du-
rant el 2014
Tram. 250-00938/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57146; 57179; 57321).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Ai-
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57147; 57180; 57322).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tractament 
prioritari dels problemes relatius als drets hu-
mans en les relacions bilaterals d’Espanya i de 
la Unió Europea amb els països del nord d’Àfri-
ca i del Pròxim Orient
Tram. 250-00940/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 57148; 57181).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la col·laboració 
en els actes commemoratius del cinquantè 
aniversari del llibre Els altres catalans de Pa-
co Candel
Tram. 250-00941/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57149; 57182; 57323).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la línia de molt 
alta tensió entre Santa Coloma de Farners i 
Riudarenes
Tram. 250-00942/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 57150; 57183).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57151; 57184; 57324).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 57152; 57185; 57325).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’expedient de re-
gulació d’ocupació del Gran Teatre del Liceu
Tram. 250-00945/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre l’Escola Vicente 
Aleixandre, de Martorell
Tram. 250-00946/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
Tram. 250-00947/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.
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Proposta de resolució sobre la Comissió de 
Seguiment del Pacte per a la Infància a Ca-
talunya
Tram. 250-00948/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la presentació 
del Pla d’atenció integral a la infància i a l’ado-
lescència 2014-2017
Tram. 250-00949/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la carretera de 
Begues BV-2041
Tram. 250-00950/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre els impresos de 
sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbi-
tral de Consum de Catalunya
Tram. 250-00951/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra 
al districte de Sarrià - Sant Gervasi i de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 250-00952/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la posada en fun-
cionament de les instal·lacions dels Mossos 
d’Esquadra a l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00953/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.
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Proposta de resolució sobre les pràctiques 
de tir dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00954/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre les mancances 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00955/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre el subministra-
ment de medicaments als detinguts en les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00956/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emer-
gències i Seguretat de Catalunya (Rescat)
Tram. 250-00957/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00958/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre l’ús de la topo-
nímia a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00959/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pro-
grama de consum de llet a les escoles combinat 
amb el Pla de consum de fruites i hortalisses
Tram. 250-00960/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Pla quinquennal per a la implantació de xar-
xes protectores contra les pedregades
Tram. 250-00961/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts dels plans de millora pendents
Tram. 250-00962/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de les oficines del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural d’Almacelles i Alcarràs
Tram. 250-00963/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació d’una 
instrucció del Departament de Justícia amb 
relació a la continuïtat dels interins
Tram. 250-00964/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00965/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.
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Proposta de resolució sobre la dotació del Parc 
de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-00966/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la definició 
d’«escarni» feta per diversos tribunals de 
justícia
Tram. 250-00967/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre l’actuació poli-
cial al Centre Social Can Vies, de Barcelona, 
el 29 de gener de 2014
Tram. 250-00968/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre el material anti-
avalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00969/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a afrontar la manca de mitjans 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00970/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució de rebuig d’unes de-
claracions de la presidenta del Partit Popu-
lar de Catalunya
Tram. 250-00971/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.
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Proposta de resolució de suport als treba-
lladors de l’empresa Albasa, de Sant Vicenç 
de Castellet
Tram. 250-00972/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del centre de comandament dels Mossos 
d’Esquadra al Pirineu
Tram. 250-00973/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la Residència Ca n’Oliveres, a Esplugues 
de Llobregat
Tram. 250-00974/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la 
tramesa al Govern de l’Estat d’una propos-
ta sobre la demarcació i la planta judicial a 
Catalunya
Tram. 250-00975/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Humans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució de rebuig del fet que 
el port de Tarragona torni a acollir vaixells 
de guerra
Tram. 250-00976/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució de rebuig de la Pro-
posició de llei orgànica de modificació de la 
Llei orgànica del poder judicial, relativa a la 
justícia universal
Tram. 250-00977/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Humans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.
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Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera B-224 al pas pel terme 
municipal de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00978/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut de secundària al barri de Can 
Llong, de Sabadell
Tram. 250-00979/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Montornès del Vallès
Tram. 250-00980/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P3 de les escoles Mare de Déu 
del Rocío i La Vinyala, de Sant Vicenç dels 
Horts
Tram. 250-00981/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’un ens de planificació i gestió per a pre-
servar el paisatge del Priorat
Tram. 250-00982/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-00983/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56604 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt 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-
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ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Mediterrània, ubicada a un dels barris més 
joves de Viladecans (Baix Llobregat), presenta un pro-
jecte educatiu exitós i que ha donat resposta a les ne-
cessitats dels veïns i les veïnes d’aquesta zona de la 
localitat.

El centre educatiu està ubicat a una de les zones de ma-
jor creixement de la localitat de Viladecans. L’any 1991 
el cens d’aquest barri del municipi era de 3,796 perso-
nes i, el passat 2013, el cens poblacional s’havia dupli-
cat fins arribar als 6,530 veïns i veïnes. A més, és una 
zona que encara pot continuar creixent en població.

El fet de no garantir la continuïtat de l’Escola Medi-
terrània pot provocar que, per al curs 2014-2015, un 
mínim de 14 germans/es s’haguessin de desplaçar a un 
altre centre educatiu. En la mateixa línia, per al curs 
2015-2016, serien un mínim de 19 germans/es. Per 
tant, amb la demanda de germans/es i les previsibles 
incorporacions de naixements en aquesta zona de Vi-
ladecans, sembla que la necessitat de la continuïtat de 
l’escola es fa més que evident.

L’Ajuntament de Viladecans ha manifestat, a través 
d’una moció al Ple de la localitat consensuada entre 
totes les forces polítiques, ha defensat un mapa escolar 
estable per a la localitat, on totes les escoles, escoles 
bressol i instituts puguin desenvolupar els seus projec-
tes amb autonomia de centre.

Des de l’ajuntament s’han posat sobre la taula propos-
tes per tal de garantir la seva continuïtat; projectes es-
cola/institut podrien actuar de reguladors i fer front als 
continus desequilibris primària/secundària fruits de la 
demografia, mantenir les ràtios a 25 alumnes ajuda a 
no prescindir de P-3 a diferents escoles de la ciutat. 
Mantenir les mateixes obligacions a l’escola pública 
com a la concertada distribueix més equitativament 
així com contribueix a la igualtat d’oportunitats.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Garantir a les famílies la continuïtat de l’escola Me-
diterrània de Viladecans (Baix Llobregat), oferint una 
línia de P3, així com de la resta de nivells educatius, 
amb l’objectiu de consolidar l’escola i el seu projecte 
educatiu.

2) Consensuar entre l’Ajuntament de Viladecans, el 
Departament d’Ensenyament i la comunitat educativa 
de la localitat un mapa educatiu estable per al munici-

pi sense posar en risc en cap moment cap altra escola 
pública.

3) Acceptar la cessió de sòl fet per l’Ajuntament de Vi-
ladecans amb l’objectiu de consolidar el projecte de 
l’escola Mediterrània.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014

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

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la prioritat de les persones amb un grau 
de discapacitat reconegut en la borsa de 
treball de personal docent
Tram. 250-00984/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 56774 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenta la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament disposa d’una borsa 
de treball pels mestres/professors, dins de la qual hi ha 
una prioritat per la gent amb discapacitat. En el present, 
aquesta prioritat la gaudeixen un total d’unes170 per-
sones aproximadament. Aquest col·lectiu es troba amb 
moltes dificultats a l’hora d’accedir al món laboral, i 
gràcies a aquesta prioritat dins la borsa (Col·lectiu F, en 
la resolució de les adjudicacions d’estiu del curs 12-13) 
moltes d’aquestes persones poden treballar. Són igual 
de valuoses que qualsevol altra persona però han tingut 
la desgràcia de patir una malaltia, d’haver nascut amb 
un problema físic o tenir alguna discapacitat a causa 
d’un accident (laboral o d’altre tipus).

Aquest col·lectiu de professors amb grau de discapa-
citat es veu afectat durament per la política de retalla-
des del Govern de la Generalitat ja que aquesta bor-
sa desapareix tal i com es pot observar a la Resolució 
ENS/1051/2013 publicada al DOGC 6379 de 21 de 
maig del 2013 per la qual es dicten les instruccions so-
bre les adjudicacions de destinacions provisionals amb 
efectes d’1 de setembre de 2013 pel personal funciona-
ri de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents 
i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de 
les plantilles dels centres educatius públics.
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Totes les persones que formen part d’aquest col·lectiu 
són persones amb diversitat funcional, altrament dit, 
discapacitat, però això no significa que no puguin dur 
a terme la tasca que els ha estat encomanada. La seva 
vida ha estat plena d’entrebancs, però gràcies al seu 
esforç i afany de superació; i també gràcies al suport 
d’associacions, institucions i entitats que han donat su-
port als diferents tipus de discapacitats existents, han 
arribat on són ara. Són mestres i professors i la seva és, 
majoritàriament, una elecció vocacional ja que, preci-
sament, si alguna cosa tenen clara, és que a través de 
l’educació totes les persones podran aconseguir allò 
que es proposin a la vida.

Precisament, l’educació i l’escola (més en concret) han 
de ser els primers llocs on la ciutadania del futur es 
socialitzarà, viurà i conviurà amb persones diverses, 
tot allò que és l’escola inclusiva. Així doncs, com es 
pretén que la nostra escola sigui inclusiva si, precisa-
ment, excloem i deixem de banda als docents amb al-
gun tipus de discapacitat? El nostre alumnat aprèn, en-
tre d’altres, gràcies als bons exemples, i el professorat, 
amb la seva experiència vital, pot donar exemple de-
mostrant que sí que es pot, per molt que calgui lluitar.

A més a més, també cal parlar del principi d’equitat, 
que no d’igualtat, ja que això vol dir que a aquest col-
lectiu se’ls donava aquesta prioritat, que ara reclamen, 
perquè, tot i que es basaven en condicions diferents a 
la resta de docents interins, amb aquesta mesura de 
discriminació positiva, afavoria la seva plena inclusió 
en el món laboral on, cal recordar, el 10% de la plan-
tilla de l’Administració Pública ha d’estar reservada a 
les persones amb discapacitat i en el cas de la borsa 
d’interins, això no es respecta.

Formar part d’aquesta borsa no és cap premi, ningú 
escolliria ser-hi. Aquestes persones han patit i estan 
patint problemes de salut que no marxen per ser de la 
borsa d’interins discapacitats, però sí que les ajuda a 
sentir-se integrades en la societat.

Com a contrapartida a la supressió de la borsa d’aquest 
col·lectiu, s’ofereix una solució que no és real: ens refe-
rim al final del punt 5.4. on diu el següent: 

«D’altra banda, al professorat interí que obtingui una 
destinació provisional en la fase d’elecció prevista a la 
base 5.8. no adequada a l’adaptació del lloc de treball 
continguda en el corresponent informe previ emès a 
l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, se li podrà 
modificar la destinació a altre lloc de treball, en ocasió 
de vacant, abans de l’inici del curs 2013-2014».

Aquest compromís al qual es compromet el Departa-
ment d’Ensenyament és molt difícil de complir, ja que 
molta gent afectada per la discapacitat no podrà acce-
dir a una vacant perquè té pocs serveis prestats i com 
ja hem dit, el fet de treballar és molt important per a 
totes aquestes persones. Cal tenir present que hi ha al-
guns interins discapacitats que s’acaben d’incorporar a 
la borsa de docents i per tant, haurien de tenir els ma-

teixos drets que un interí que porti 25 anys, per posar 
una xifra. I. sobretot, en cas de que no es tinguin ser-
veis prestats, se’ls hauria de garantir algun tipus d’es-
tabilitat en el marc de la inserció laboral.

Des del passat dia 21 de maig fins ara, moltes d’aques-
tes persones han estat rebutjades en els seus centres 
per ser simplement un F1, fent de l’informe de no con-
tinuïtat un forçós «cessament» de la feina el proper dia 
30 de juny o 31 d’agost del 2013. Hi ha molts casos i 
tots diferents, però el que és cert és que molts F1 vol-
drien continuar el projecte iniciat al seu centre i ara 
ja no ho podran fer perquè els «expulsen» sense cap 
consideració.

Considerem que la nova normativa sobre les adjudica-
cions d’estiu 2013 és un pas enrere en la lluita de de-
fensa dels drets del col·lectiu amb discapacitats. No vo-
lem ni podem permetre que la nostra societat torni als 
anys 60 i 70 on tenir discapacitat era motiu de vergo-
nya i no es donava cap oportunitat a aquestes persones.

Per aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Acorda mantenir la prioritat dins la borsa de tre-
ball de personal docent de les persones amb un grau 
de discapacitat reconegut.

2. Modificarà el text de la Resolució en el seu punt 1.2. 
que hauria de quedar escrita de la següent manera: 

1.2. Col·lectius docents: 

El professorat dels diferents cossos docents s’inclou en 
els col·lectius docents següents: 

1.2.1. Funcionari de carrera: 

a) Professorat afectat per la pèrdua de destinació defi-
nitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc 
de treball, amb efectes d’1 de setembre de 2013 o an-
terior.

b) Professorat que ha perdut la seva destinació definiti-
va per tenir adscripció temporal a l’estranger obtingu-
da en el corresponent concurs de mèrits i que ha de re-
incorporar-se a llocs docents l’1 de setembre del 2013.

c) Professorat que ha perdut la seva destinació definiti-
va per haver tingut una adscripció definitiva a llocs de 
treball de l’Administració no reservats exclusivament 
a personal docent.

d) Professorat amb destinació definitiva o provisional 
al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent 
expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s’es-
tableix a l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novem-
bre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 
10.11.1995, i l’adaptació del seu lloc de treball compor-
ti un canvi de centre de destinació i/o un canvi d’espe-
cialitat de lloc dins el mateix centre de destinació.
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e) Professorat excedent que sol·licita (i reuneix els re-
quisits) el reingrés al servei actiu amb data 1 de setem-
bre de 2013.

f) Professorat no inclòs en els anteriors col·lectius que 
ha de tenir destinació provisional en data 1 de setem-
bre de 2013.

g) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita 
comissió de serveis, excepte el que pertany al col-
lectiu.

d) S’inclou també el depenent d’altres administracions 
educatives amb efectes d’1 de setembre de 2013.

1.2.2. Funcionaris en pràctiques: 

Professorat que ha accedit a la funció pública docent 
en processos selectius convocats pel Departament 
d’Ensenyament i ha de realitzar la fase de pràctiques 
durant el curs 2013-2014.

1.2.3. Personal interí: 

Professorat interí de la borsa de treball de personal in-
terí docent amb serveis prestats en centres educatius 
públics dependents del Departament d’Ensenyament.

a) Professorat interí d’aquest col·lectiu amb la condició 
legal de discapacitat.

b) Resta de professorat interí d’aquest col·lectiu.

3. Incloure en la prioritat als interins dels Bloc 2, que 
tenen un 30000 cap amunt de número de borsa.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre el col·lectiu 
Mossos per la Independència
Tram. 250-00985/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 56994 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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’Interior.

Exposició de motius

El passat 22 de febrer de 2014 es va constituir formal-
ment a Tarragona Mossos per la Independència, un col-

lectiu sectorial adscrit a l’Assemblea Nacional Cata-
lana. Entre d’altres manifestacions, en aquesta reunió 
es va assegurar que aquest col·lectiu representa a ‘una 
gran majoria del cos de Mossos d’Esquadra’.

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

Proposta de resolució

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

1. Adoptar les mesures pertinents per tal d’evitar ma-
nifestacions com les produïdes el passat 22 de febrer a 
Tarragona en la presentació del col·lectiu Mossos per 
la Independència, per tal de preservar el bon nom i la 
reputació del cos dels Mossos d’Esquadra.

2. Elaborar i transmetre als grups parlamentaris un 
informe jurídic que especifiqui l’empara legal del col-
lectiu Mossos per la Independència i on es detalli el 
caràcter específic d’aquest col·lectiu com a actor de la 
societat civil i no com a cos adscrit al cos dels Mossos 
d’Esquadra, la policia autonòmica de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels cabals ambientals dels rius de les con-
ques internes
Tram. 250-00986/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 57001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’obligatorietat de l’establiment d’uns cabals ambien-
tals adequats en les diverses lleres fluvials de l’Estat 
espanyol, ve recollida en la legislació bàsica vigent, 
concretament en la «Ley de Aguas», on s’indica que es 
fixaran en els Plans Hidrològics de Conca (article 59, 
apartat 7). Es tracta doncs d’un tema totalment neces-
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sari per a la preservació dels ecosistemes fluvials, per 
la qual cosa se li ha de donar la màxima prioritat.

A més a més, en l’article 42, apartat 1,b.c de la matei-
xa llei, els cabals ecològics es defineixen com els que 
mantenen la vida piscícola que de manera natural ha-
bitaria o pogués habitar en el riu, així com la seva ve-
getació de ribera.

Tanmateix, l’aplicació de cabals ambientals definits en 
els Plans Hidrològics solen trobar-se amb alguns obsta-
cles, sent un dels principals esculls l’existència de con-
cessions prèvies per a diferents usos productius, que ne-
cessiten d’aquests cabals per al desenvolupament de la 
seva activitat, com per exemple succeeix amb les cen-
trals hidroelèctriques o les derivacions per a regadius.

Normalment, quan es pretenen aplicar els cabals am-
bientals determinats per l’administració hidràulica, els 
titulars de les concessions sempre solen apel·lar a un 
suposat dret d’indemnització, que segons ells ve defi-
nit i regulat per la vigent Llei d’Aigües.

Si bé és cert que, en la Llei d’Aigües s’esmenta aquest 
dret, concretament en l’article 65, apartats 1 i 3, es pot 
interpretar que els titulars de les concessions poden 
apel·lar a un suposat dret d’indemnització.

Considerem però que pel cas dels cabals ambientals 
no seria aplicable aquest dret d’indemnització. Segons 
l’article 26 del Pla Hidrològic Nacional, els cabals am-
bientals que es fixin als Plans Hidrològics de conca 
tindran la consideració d’una limitació prèvia als flu-
xos del sistema d’explotació, que operarà amb caràcter 
preferent als usos contemplats al sistema. És a dir, els 
cabals ecològics no es consideren un ús més, sinó una 
restricció prèvia que s’imposa amb caràcter general 
als sistemes d’explotació.

Atès que en un dictamen del Consejo del Estado sobre 
la Conca del Miño-Sil, del passat 15 d’abril, s’argumen-
ta que d’igual manera que quan es disposa d’una con-
cessió per a derivar un cert volum d’aigua i per motius 
climatològics pel riu no discorre aquest cabal no exis-
teix dret d’indemnització de cap tipus, tampoc succe-
eix amb els cabals ambientals atès que no es tracta d’un 
ús, sinó d’una restricció prèvia, un condicionant de ca-
ràcter natural, com són les condicions climatològiques.

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

Proposta de resolució

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

– Donar compliment als cabals de manteniment dels 
rius de les Conques Internes de Catalunya establerts 
en el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment i, amb 
aquest objectiu, aprovar els Plans Zonals d’Implanta-
ció de Cabals de Manteniment corresponents i execu-
tar les mesures que se’n derivin atenent al fet que els 

cabals ecològics no es consideren un ús més, sinó una 
restricció prèvia que s’imposa amb caràcter general 
als sistemes d’explotació.

– Exigir al Govern de l’Estat que en el marc de la im-
minent aprovació del Pla hidrològic de la Conca de 
de l’Ebre respecti el cabal ecològic al tram català del 
Riu Ebre i implementi totes les mesures aprovades pel 
Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l’Ebre 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’ecografia al CAP Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-00987/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada, Eva García Rodríguez, 
diputada 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 de Salut.

Exposició de motius

Des de l’any 2008, arrel de l’ampliació del Centre 
d’Atenció Primària del municipi de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès), el municipi compta amb servei 
d’ecografia. La inauguració d’aquest nou centre va su-
posar, a part de la millora de les instal·lacions, una mi-
llora en la dotació tècnica del CAP i dels serveis mèdic 
que s’hi presta.

La millora aconseguida però s’ha vist interrompuda re-
centment degut al trasllat de l’ecògraf del CAP de Sant 
Sadurní d’Anoia al municipi veí de Vilafranca del Pe-
nedès. Un fet que ha generat incertesa, preocupació i 
molèsties als usuaris del CAP de Sant Sadurní d’Anoia.

Incertesa, perquè no saben si el servei d’ecografia tor-
narà a prestar-se en el seu centre d’atenció primària. 
Preocupació per la pèrdua de serveis sanitaris que pa-
teix el municipi. I molèsties perquè les ecografies pro-
gramades han hagut de posposar-se i derivar-se al cen-
tres de salut de Vilafranca del Penedès.

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

Fascicle segon
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a retornar l’ecògraf del que fins fa recentment 
disposava el CAP de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Pene-
dès) per tal garantir el servei d’ecografia del que gau-
dia el municipi des de l’any 2008.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
M. Dolors Montserrat i Culleré, Eva García Rodrí-
guez, diputades del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la catalogació 
de l’església de Santa Maria, de Llorenç de 
Rocafort, com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 250-00988/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, i Marisa Xandri Pujol, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

L’església de Santa Maria de Llorenç de Rocafort, al 
municipi de Sant Martí de Riucorb, comarca de l’Ur-
gell, és un dels monuments del segle xvi més impor-
tants i més ben conservats de la Catalunya interior. 
De l’estructura del monument, on es barregen gòtics 
i renaixentistes, destaca la portalada renaixentista, de 
l’any 1593, d’un estil que no abunda a Catalunya, i que 
segons els historiadors és fruit de les experimentaci-
ons puntuals del nou llenguatge clàssic.

Destaca per la seva singularitat la campana grossa, 
amb inscripcions epigràfiques en lletra gòtica, i de-
corat amb fullatges al voltant de les lletres. Un ele-
ment renaixentista considerat de primera línia i que 
capitaneja un conjunt de campanes qualificada com 
«d’exemplar» per als historiadors. Dins del monument 
destaca també un rotlle de campanetes, un instrument 
musical que consta d’una roda de fusta envoltada de 
petites campanes.

Un altre element a destacar d’aquest monument és la 
volta estrellada, una complexa obra d’enginyeria de 
l’època, així com la teulada primitiva de llambordes.

En definitiva, el monument es troba en un bon estat 
de conservació, tenint en compte que es tracta d’una 
obra del segle xvi, i es tracta d’una construcció amb 
elements singulars a Catalunya, com la portalada, el 
conjunt de campanes, la volta estrellada i la teulada de 
llambordes.

Amb tot això, l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb, 
va presentar en data de 10 de gener de 2014 una sol-
licitud davant el Departament de Cultura, demanant la 
concessió de la catalogació de l’església de Santa Ma-
ria, de Llorenç de Rocafort, com a Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els 
tràmits per a catalogar l’església de Santa Maria de Llo-
renç de Rocafort com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades 
del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’obertura de lí-
nies educatives de tarda en l’educació obli-
gatòria
Tram. 250-00989/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sán-
chez Costa, diputat, María José García Cuevas, dipu-
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Des de fa uns anys, creix a la nostra societat la cons-
ciència que la trajectòria vital humana no té com a 
únic epicentre el treball i la projecció professional. Els 
ciutadans expressen de forma creixent la seva voluntat 
de poder gaudir de forma plena d’altres àmbits com la 
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família, les relacions amicals, l’oci cultural, l’esport, 
etc. Per tot això, són cada cop més fortes les veus que 
demanen una organització laboral que faciliti la con-
ciliació entre l’esfera professional, familiar i familiar. 
Diversos estudis demostren com les polítiques de con-
ciliació acaben tenint, a més, una repercussió positiva 
en la productivitat empresarial.

El Departament d’Ensenyament hauria de valorar se-
riosament una mesura audaç a favor de la conciliació i 
positiva per al benestar psicològic de molts ciutadans 
catalans. És convenient estudiar la possibilitat que al-
guns centres escolars públics ofereixin línies educati-
ves de tarda. D’aquesta manera, els treballadors i les 
treballadores que desenvolupen la seva activitat en les 
franges horàries de la tarda i el vespre, podrien des-
plegar també una vida familiar curulla durant el matí.

L’apertura de línies educatives de primària i secundà-
ria en horari de tarda tindria efectes positius en el des-
envolupament de molts infants catalans, els pares dels 
quals treballen en el sector del comerç, de la restaura-
ció o en altres àmbits d’horari tardà. La incorporació 
d’una oferta educativa a la tarda permetria també una 
major flexibilitat dels horaris comercials a la tarda i al 
vespre, afavorint la despesa i el creixement econòmic. 
Aquesta mesura no ha de ser universal, sinó que pot 
concentrar-se en alguns col·legis i instituts. Hom po-
dria endegar algunes experiències pilot.

En definitiva la Generalitat senzillament hauria d’estu-
diar una possible mesura positiva per a la conciliació. 
No prejutgem la validesa inqüestionable d’aquesta so-
lució, però creiem convenient que el Departament l’es-
tudiï, perquè la veiem plausible, racional i adequada a 
un fort moviment.

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. Estudiar la possibilitat d’obrir línies educatives de 
tarda en tots els àmbits de l’educació obligatòria per 
atendre educativament els infants de pares que treba-
llen principalment en horari de tarda-vespre.

2. Presentar, el termini màxim de sis mesos, davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats d’aquesta 
Cambra les conclusions de l’estudi i avaluació d’aques-
ta possibilitat.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Fernando Sánchez Costa, María José García Cuevas, 
diputats del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la defensa de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 250-00990/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 57099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent sobre la de-
fensa de l’AQU Catalunya, per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’AQU Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, és la primera agència 
de qualitat creada a l’Estat espanyol (1996), com a res-
posta al compromís de les universitats catalanes i de la 
Generalitat envers la millora de la qualitat del sistema 
universitari català. Actualment és el principal instru-
ment per a la promoció i l’avaluació de la qualitat en el 
sistema universitari català.

El Consell de Direcció de l’AQU Catalunya ha mostrat 
el seu complert desacord amb la mesura i els seus ob-
jectius plantejats en l’Informe elaborat per la Comisi-
ón para la Reforma de las Administraciones Públicas 
(Informe CORA) del Govern de l’estat.

Els objectius de l’Informe CORA, segons exposa el ma-
teix text, van en la línia d’establir una estratègia estatal 
de qualitat de l’ensenyament universitari per a l’avalu-
ació del professorat contractat i dels títol universitaris; 
de reunir totes les competències en una única agenda 
per generar una política més homogènia d’avaluació de 
la qualitat; i d’evitar les duplicitats existents en alguns 
programes d’avaluació i optimitzar el cost dels proces-
sos d’avaluació de les titulacions a través d’un sistema 
més eficient que permeti un menor cost del procés.

El posicionament que ha fet el Consell de l’AQU sobre 
aquest informe explica el perjudici que podria ocasio-
nar aquesta proposta i expliquen que representaria una 
involució en l’autonomia universitària pel que fa als tí-
tols universitaris, que pretén igualar el sistema d’ava-
luació externa sense tenir en compte les especificitats 
pròpies dels sistemes universitaris autonòmics. Així 
mateix, l’AQU denuncia que es proposa passar d’un 
model autonòmic a un model centralitzat, en el qual se 
supedita les agències autonòmiques a l’agència estatal, 
sense fer una anàlisi comparativa rigorosa dels models 
existents i obviant la seva dinàmica, i que es planteja 
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convertir les agències autonòmiques en simples dele-
gacions territorials, quan aquestes han obtingut millor 
qualificació que l’estatal pel que fa als compliments 
dels estàndard i directrius europeus. Finalment, també 
s’explica que l’informe ignora els costos, no solament 
econòmics, que pot suposar per al sistema no tenir una 
agència de proximitat, sinó també els costos associats a 
una disminució de l’activitat econòmica en el territori.

Per tot això, creiem que una nova reforma en aquest 
sentit pot ser un llast per al desenvolupament, la inter-
nacionalització i la competitivitat del sistema univer-
sitari català.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca de l’AQU 
Catalunya i la seva trajectòria sòlida, coherent i rigoro-
sa, que l’ha convertit en una agència de qualitat univer-
sitària de referència en l’àmbit internacional.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que és neces-
sària la continuïtat d’una agència com l’AQU, un ins-
trument veritablement útil per a l’enfortiment del sis-
tema universitari català, per tal que esdevinguem un 
dels pols universitaris de més projecció i referència.

3. El Parlament de Catalunya es posiciona contrari a 
l’informe de la Comissió per a la Reforma de les Ad-
ministracions Públiques (CORA), que lluny dels seus 
objectius concrets, suposarà un atac al sistema univer-
sitari català.

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

a. Garantir la continuïtat de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, així com a defen-
sar i potenciar el model universitari català, on l’Agència 
ha de continuar tenint un paper rellevant.

b. Impulsar la Llei de l’AQU al llarg d’aquest 2014.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució de suport al dret d’au-
todeterminació del Sàhara Occidental
Tram. 250-00991/10

Presentació
Anna Solé i Ramos, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Marta vilalta i Torres, del Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari 

Socialista, Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, Hortènsia Grau 

Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 

Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari 

de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 57159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats i les 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

Com és tradició, el Ple de la Cambra manté el seu com-
promís polític i humanitari amb el territori del Sàhara, 
reiterant la solidaritat, l’afecte i la proximitat que sem-
pre ha sentit per aquest territori i desitjant poder contri-
buir a cercar una solució a aquest contenciós i al com-
pliment de les resolucions de Nacions Unides.

El Parlament de Catalunya en successives declaracions, 
mocions i propostes de resolució s’ha mostrat compro-
mès amb la conclusió del procés d’autodeterminació 
del territori sahrauí mitjançant la convocatòria d’un re-
ferèndum sota els auspicis de Nacions Unides, a més de 
promoure l’ajuda humanitària als refugiats en els cam-
paments de Tindouf i defensar la protecció dels drets 
humans.

Les condicions de vida del territori sahrauí s’han vist 
encara més agreujades per la situació de crisi econò-
mica que viuen Europa i el conjunt de països que do-
nen suport humanitari i cooperen amb els refugiats.

Diferents institucions europees, parlaments de diver-
sos països i el propi Parlament Europeu han vingut sis-
temàticament denunciant la situació en aquest territori 
i exigint que la Missió de les Nacions Unides desple-
gada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides 
per al referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi 
el respecte als drets humans del poble sahrauí. A més, 
el Parlament Europeu, el passat 7 de febrer, en relació 
al 22è període de sessions del Consell de Drets Hu-
mans de les Nacions Unides (2013/2533 (RSP)) va sol-
licitar una solució justa i duradora al conflicte mitjan-
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çant l’exercici d’un referèndum d’autodeterminació, la 
llibertat de tots els presos polítics sahrauís.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya: 

a) Es ratifica en totes les declaracions institucionals 
i altres acords aprovats a favor de cercar una solució 
justa i definitiva al contenciós del Sàhara Occidental, 
mostra la seva preocupació per la manca de resolució 
d’aquest problema, reitera el seu compromís pel com-
pliment de les resolucions de Nacions Unides i recolza 
les mesures que puguin permetre, sense dilació, a do-
nar-hi compliment.

b) Reafirma el seu suport al dret d’autodeterminació 
d’aquest territori, en els termes acordats per les Naci-
ons Unides.

c) Subscriu el mandat del Parlament Europeu a la XXII 
sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides.

d) Anima la ciutadania i les institucions a donar suport 
i cooperar, des de l’àmbit humanitari, amb la regió, 
que ha vist la seva situació agreujada per la situació de 
crisi econòmica internacional.

e) Es compromet a mantenir, a través de l’Intergrup 
Parlamentari « Per la Pau i la Llibertat al Sàhara» i 
través de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació (CAEUEC), les activitats de solidaritat 
a la zona.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a què faci les gestions pertinents davant del 
Govern de l’Estat per treballar perquè la MINURSO 
vegi ampliades les seves funcions també de vigilàn-
cia del compliment dels drets humans al territori del 
Sàhara Occidental.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Anna Solé i Ramos, diputada del GP de CiU; Marta 
Vilalta i Torres, diputada del GP d’ERC; Ferran Pedret 
i Santos, diputat del GP SOC; Rafa Luna Vivas, diputat 
GP del PPC; Hortènsia Grau Juan, diputada GP ICV-
EUiA; José María Espejo-Saavedra Conesa, portaveu a 
la CAEUEC del GP de C’s; Quim Arrufat Ibáñez, por-
taveu a la CAEUEC del Grup Mixt

Proposta de resolució de suport als petits 
estalviadors afectats pel frau de Fórum Fila-
télico, Afinsa Bienes Tangibles i Arte y Natu-
raleza Gespart
Tram. 250-00992/10

Presentació
xavier Dilmé i vert, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 

del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Juli Fernandez Iruela, del Grup 

Parlamentari Socialista, José Antonio Coto 

Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, Josep vendrell Gardeñes, del 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas 

Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 57161 i 57486 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Dilmé i Vert, diputat, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat, Juli Fernández Iruela, diputat, José Antonio 
Coto Roquet, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, dipu-
tat, Jordi Cañas Pérez, diputat, David Fernàndez i Ra-
mos, diputat, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre  una solució per 
als petits estalviadors afectats pel frau de Fórum Fila-
télico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. i Arte y Na-
turaleza Gespart, S.L., per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

Han passat quasi vuit anys des de l’esclat de l’escàndol 
financer de les entitats Fórum Filatélico, S.A., Afinsa 
Bienes Tangibles, S.A. i Arte y Naturaleza Gespart, 
S.L., que va afectar i va fer perdre els estalvis a 477.351 
famílies (31.343 a Catalunya), majoritàriament petits 
estalviadors, amb un import global del frau que va as-
cendir a més de 4.800 milions d’euros.

El 24 de juny del 2013 les Corts d’Aragó, el 15 d’octu-
bre del 2013 les Corts Valencianes i el 30 d’octubre del 
2013 l’Assemblea Regional de Múrcia van aprovar, per 
unanimitat de tots els grups polítics, les proposicions 
no de lleis pertinents, com la que s’exposa en el pre-
sent document, sobre una solució per als petits estal-
viadors i la defensa de les famílies afectades pel frau 
de les empreses Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes 
Tangibles, S.A. i Arte y Naturaleza Gespart, S.L. És 
voluntat d’aquest Parlament mostrar de la mateixa ma-
nera el suport a una solució efectiva per als afectats.

Quasi vuit anys després de l’esclat del cas, el proce-
diment de liquidació concursal es troba, a la pràctica, 
paralitzat, degut a la ineficàcia davant un macroprocés 
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d’aquesta envergadura i amb una conjuntura econò-
mica desfavorable. Darrere d’això s’hi troben 470.000 
persones que esperen justícia, de les quals han mort un 
important nombre per la seva elevada edat. Cada any 
perdut pesa com una llosa per a les famílies que no 
poden recuperar els seus estalvis, i més en un moment 
d’especial necessitat com és la present crisi econòmi-
ca. Per això és urgent que l’Estat, com a ens perma-
nent, aprovi com més aviat millor una solució a aquest 
greu problema social.

Les dades avui completament constatades per les Ad-
ministracions Concursals sobre les famílies que han 
perdut els seus estalvis, i el tipus de productes que 
aquestes empreses comercialitzaven, demostren el seu 
caràcter popular i la seva pertinença a estrats soci-
als humils que van confiar en aquestes empreses com 
qualsevol estalviador ho feia amb entitats financeres 
reconegudes. El 94,81% dels afectats tenien invertides 
quantitats inferiors a 50.000€ totes elles provinents, 
majoritàriament, d’estalvi familiar obtingut en perío-
des de fins a 20 anys; existint, a més, una proporció 
molt elevada de perjudicats que percebia per aquests 
estalvis complements de pensió que podien oscil·lar 
entre 100 i 400 euros mensuals.

El paper i responsabilitat de l’Estat és central en la re-
cerca d’una solució. Per això urgeix resoldre el proble-
ma d’una manera beneficiosa per la ciutadania i per la 
dignitat i credibilitat de l’estat de dret.

No obstant això, malgrat l’abast social i econòmic del 
problema, encara no s’han instrumentat mesures ex-
traordinàries de resposta a la situació en què es troben 
nombrosos consumidors que van ser víctimes d’unes 
actuacions que estan sent objecte d’investigació penal. 
I la perspectiva és que la durada dels procediments ju-
dicials en curs serà molt dilatada, fet que fa necessari i 
urgent trobar una resposta eficaç al problema plantejat.

Des de la «Plataforma Unitària Solució Fòrum-Afin-
sa», conformada per ADICAE (Associació d’Usuaris 
de Bancs, Caixes i Assegurances) i per la Federació de 
Clients d’Afinsa i Fòrum Filatèlic, que en el seu con-
junt agrupa i defensa a més del 50% de les famílies 
afectades, s’ha plantejat a les institucions una fórmula 
de solució que donaria satisfacció raonable i anticipa-
da a les resolucions judicials a la quasi totalitat de les 
famílies afectades per la insolvència de les empreses 
que es troben en procediments concursals.

La proposta consisteix, en síntesi, en què el Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, a través de l’Institut de 
Crèdit Oficial (ICO), dirigeixi als que ostenten la con-
dició de consumidors i usuaris una oferta d’adquisició, 
per un determinat percentatge del seu valor nominal, 
de les quantitats reconegudes com a crèdit ordinari 
en els respectius procediments concursals en curs de 
Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. i 
Arte y Naturaleza Gespart, S.L.

No es tracta d’una fórmula nova, ja que ja es va aplicar 
en un altre gran escàndol, com va ser el de la coopera-
tiva Promoció Social d’Habitatges (PSV) i, a més, no 
incrementa el dèficit públic ni el deute, ja que l’ICO 
adquiriria un actiu en procediments concursals que, a 
més, li suposa un desemborsament real equivalent me-
nor al nominal dels drets que adquireix.

Per tot això, els grups parlamentaris signants han con-
siderat presentar aquesta proposta de resolució que re-
soldria definitivament i de forma justa un dels fraus 
financers més greus dels últims anys: 

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport i 
solidaritat amb els petits estalviadors afectats pel frau 
de les empreses Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes 
Tangibles, S.A. i Arte y Naturaleza Gespart, S.L.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya perquè sol·liciti del Govern es-
panyol: 

2.1. La recerca d’una solució per a aquests petits estal-
viadors, que els permeti avançar al més aviat possible 
cap a la finalització del seu procés judicial.

2.2. Que valori detingudament i, si ho estima proce-
dent, accepti i dugui a terme, la proposta plantejada per 
la «Plataforma Unitària Solució Fòrum-Afinsa», per 
buscar una solució als afectats per aquest frau consis-
tent en què el Ministeri d’Economia i Competitivitat, a 
través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), dirigeixi als 
que ostenten la condició de consumidors i usuaris una 
oferta d’adquisició de les quantitats reconegudes com a 
crèdit ordinari en els respectius procediments concur-
sals en curs.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

Xavier Dilmé i Vert, diputat del GP de CiU; Pere Ara-
gonès i Garcia, portaveu adjunt del GP d’ERC; Juli 
Fernandez Iruela, diputat del GP SOC; José Antonio 
Coto Roquet, diputat del GP del PPC; Josep Vendrell 
Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA; Jordi Cañas 
Pérez, diputat del GP de C’s; David Fernàndez i Ra-
mos, portaveu del Grup Mixt



10 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 276

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 43

Proposta de resolució sobre la carretera 
C-31 al pas pel Penedès
Tram. 250-00993/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Calafell va aprovar, al Ple del passat 
30 de gener i per unanimitat de tots els grups munici-
pals, una moció per tal de demanar que la C-31, al seu 
pas pel Penedès, sigui catalogada com a via urbana i 
conseqüentment descatalogada com a via de la xarxa 
bàsica de carreteres.

La construcció de l’autopista Pau Casals (C-32) havia 
d’haver servit com a variant de la C-31 al seu tram pel 
litoral del Penedès. Tot i que la C-32 ja porta més de 
10 anys completada al seu tram pel Penedès, el trans-
vasament de trànsit i la readaptació en un entorn ami-
gable cap a la ciutadania de la via a la qual substitueix 
(la C-31) no s’ha pogut realitzar, ans al contrari, els 
darrers anys algunes obres realitzades han reforçat el 
paper de la C-31 com a carretera de la xarxa bàsica.

La descatalogació de la C-31 al seu pas pel Penedès 
com a carretera de la xarxa bàsica serviria per reorde-
nar l’espai urbà de la C-31 i potenciar l’economia pe-
nedesenca sense perdre connectivitat.

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. Adoptar mesures de pacificació de la carretera C-31 
que passin obligatòriament pel transvasament de tràn-
sit cap a l’autopista C-32 «Autopista Pau Casals», evi-
tant cap obra d’augment de la capacitat en la via C-31 
per absorbir més trànsit de pas o intern amb un recor-
regut de més de 5km.

2. Catalogar del tram de la C-31 entre el Vendrell (PK. 
135,150 aprox.) i Sant Pere de Ribes (PK. 157,800 
aprox.) com a carretera de la xarxa comarcal i del tram 
entre Sitges (PK. 163,200 aprox.) i Les Botigues de 

Sitges (PK. 176,500 aprox.) com a carretera de la xar-
xa local (amb la menció especial de via escènica i d’in-
terès turístic natural), i com a conseqüència d’aquests 
canvis, renomenar les carreteres per a què indiquin la 
seva nova categoria.

3. Garantir que la descatalogació dels trams de la C-31 
de la xarxa bàsica de carreteres no suposi en cap cas 
la reducció pressupostària en la seva conservació i ex-
plotació.

4. Estudiar les obres necessàries, així com el seu finan-
çament, per a la readaptació dels trams descatalogats 
de la C-31 de la xarxa bàsica en eixos cívics i comer-
cials, en el cas de les travessies actuals, i en carreteres 
amigables per a tot tipus de transport terrestre que pu-
gui usar la via, per a les connexions internes en la resta 
de trams.

5. Establir les polítiques tarifàries adients per a què la 
variant de l’actual C-31, també coneguda com a C-32 
«Autopista Pau Casals», absorbeixi tot el trànsit de pas 
o intern amb un recorregut de més de 5km dels trams 
descatalogats de la xarxa bàsica.

6. Incorporar als diferents plans territorials i sectorials 
que afecten al territori la referència que l’actual car-
retera C-31 ha d’esdevenir l’eix cívic del litoral pene-
desenc, i que l’actual C-32 ha d’ésser la via de pas del 
trànsit pel litoral del Penedès, ja siguin per a trànsit 
amb origen i/o destinació dins del litoral penedesenc, 
amb un recorregut de més de 5km, com aquell que no-
més hi és de pas.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, diputats del 
GP SOC
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el sector agro-
alimentari i el problema dels purins
Tram. 300-00141/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57864 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 i 13 
de març.

Sobre el sector agroalimentari i en especial la proble-
màtica dels purins.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el desmembra-
ment de l’Institut Català de la Salut
Tram. 300-00142/10

Presentació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57872 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.03.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 i 13 de 
març de 2014.

Sobre el desmembrament de l’ICS.

Palau del Parlament, 6 de març de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
Tram. 300-00143/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 57874 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.03.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 12, 13 i 14 de març 
de 2014.

Sobre la política d’habitatge de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 7 de març de 2014

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de salut i el futur del sistema sanitari públic
Tram. 300-00144/10

Presentació
Alba vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 57966 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.03.2014

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 12, 13 i 14 de març de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a les polítiques de salut i al futur del sistema 
sanitari públic?

Palau del Parlament, 6 de març de 2014

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC
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Interpel·lació al Govern sobre les condicions 
i els mitjans necessaris per al compliment 
de les funcions dels mossos d’esquadra i els 
bombers
Tram. 300-00145/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57982 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 12 i 13 de març de 2014.

– Sobre les condicions i els mitjans necessaris per que 
el Cos de Mossos d’Esquadra i els Bombers puguin 
desenvolupar les seves funcions.

Palau del Parlament, 7 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre l’esborrany del 
decret de plantilles i de provisió de places 
de docents
Tram. 300-00146/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57983 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 12 i 13 de març de 2014.

– Sobre l’esborrany del decret de plantilles i provisió 
de llocs docents.

Palau del Parlament, 7 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes amb relació a la sentència del Tri-
bunal de Justícia de la Unió Europea relativa 
al cèntim sanitari
Tram. 300-00147/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 57984 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.03.2014

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 138 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente interpelación al Govern para que sea sustan-
ciada en el Pleno que tiene que celebrarse los próxi-
mos días 12 y 13 de marzo de 2014.

– ¿Qué medidas piensa tomar el Govern de la Generali-
tat tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que dictamina que el denominado «céntimo 
sanitario» vulnera el derecho comunitario?

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2014

Albert Rivera Díaz
Presidente del GP de C’s
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institu-
cionals
Tram. 410-00001/10

Substitució temporal de membres
Reg. 56305; 56306 / Coneixement: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 05.03.2014

Reg. 56305

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, comunica que el diputat Jaume Collbo-
ni Cuadrado ha estat substituït per la diputada Núria 
Parlón Gil com a membre de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, als efectes exclusius de la tramitació del 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
200-00007/10).

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 56306

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, comunica el diputat Jaume Collboni 
Cuadrado ha estat substituït pel diputat Miquel Iceta 
Llorens com a membre de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, als efectes exclusius de la tramitació del Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 200-
00009/10).

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 406-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 57092 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
42 del Reglament del Parlament, comunica els canvis 
següents d’adscripcions de diputats i diputades a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió

Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària

Alta

Ferran Pedret i Santos

Baixa

Xavier Sabaté i Ibarz

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
312/X, sobre l’elaboració d’un pla de serveis 
i atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 290-00268/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 56971 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00268/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 312/X, 
sobre l’elaboració d’un pla de serveis i atenció sanità-
ria per al Ripollès.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
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donar compliment a la Resolució 312/X, sobre l’elabo-
ració d’un pla de serveis i atenció sanitària per al Ri-
pollès (núm. tram. 290-00268/10), us adjunto l’infor-
me sobre la planificació de serveis i atenció sanitària 
derivada del desplegament del Pla de Salut de la Regió 
Sanitària de Girona per a la comarca del Ripollès ela-
borat pel CatSalut.

Barcelona, 20 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Control del compliment de la Resolució 315/X, 
sobre el manteniment de les ambulàncies, els 
vehicles i el personal de Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques, SA
Tram. 290-00271/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 56972 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00271/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 315/X, 
sobre el manteniment de les ambulàncies, els vehicles 
i el personal de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.

Comissió Competent

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 315/X, sobre el man-
teniment de les ambulàncies, els vehicles i el personal 
de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (núm. tram. 
290-00271/10), us informo del següent:

El procés per a la convocatòria del procediment de con-
tractació per a la gestió del transport sanitari de Cata-
lunya, s’ha iniciat amb l’aprovació de l’avantprojecte al 
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, del 
30 de setembre de 2013.

Actualment s’estan elaborant els plecs definitius del 
procediment de contractació del transport sanitari a Ca-
talunya, els quals s’estan procurant adequar al requeri-
ment que la comissió de Salut del passat 23 de setembre 
als efectes de mantenir el nombre d’ambulàncies, vehi-
cles, personal i pressupost.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
317/X, sobre la reobertura del servei d’aten-
ció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 290-00273/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 56973 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00273/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 317/X, 
sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del 
CAP Gavà 1.

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 317/X, sobre la reo-
bertura del servei d’atenció continuada del CAP Gavà 
1 (núm. tram. 290-00273/10), us informo del següent:

L’any 2011, en el marc del Pla d’ordenació territorial 
de l’atenció continuada i urgent de Catalunya, es va 
procedir a la reordenació dels dispositius existents a 
partir dels tres eixos del Pla:

– El desplegament dels centres d’urgències d’atenció 
primària (CUAP) amb la finalitat de millorar la capa-
citat de resolució i el temps de resposta de l’atenció 
primària.

– L’ordenació de fluxos i la complementarietat de l’aten-
ció entre els diferents dispositius que atenen les urgèn-
cies. De manera que, segons la gravetat i les necessitats, 
l’atenció es prestava en el recurs més adequat, és a dir, 
el que de forma més eficient donava el millor resultat.

– La coordinació i el treball integrat de tots els dispo-
sitius que presten atenció a les urgències en un territo-
ri: atenció primària, Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM) i serveis d’urgències hospitalaris.

En el cas del Baix Llobregat Litoral, es va posar en 
funcionament el dia 1 de juliol de 2011 un recurs nou, 
el CUAP Castelldefels que presentava una capacitat de 
resolució i un horari d’atenció de 24 h x 365 dies.

En aquell moment es va ajustar l’horari d’atenció del 
Punt d’Atenció Continuada (PAC) situat al CAP Gavà 
1 que es manté obert tots els dies de dilluns a diumen-
ge (incloent festius) de les 8h a les 20 h.

Les dades d’1 de gener a 30 de novembre de 2013, so-
bre la demanda d’atenció urgent sol·licitada telefòni-
cament per la població d’aquest municipi recollides 
pel SEM, en l’horari de 20 h a 8 h, ens mostren que 
es van produir 2.371 alertes, de les quals en 1.477 ca-
sos (62,3% de les alertes) es va necessitar mobilitzar 
un recurs sanitari (mitjana de 4,4 diaris); la resta de 
demandes es va solucionar sense necessitat de mobi-
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lització de recursos. El volum diari d’atenció urgent 
que necessita actuació sanitària en aquesta franja s’ha 
mantingut, com estava previst, en uns nivells baixos 
de demanda (com mostra aquesta mitjana diària de 4,4 
incidents en aquesta franja horària que van necessitar 
una intervenció). Es considera que aquest nivell de de-
manda no justifica la reobertura d’un punt d’atenció 
continuada, ja que amb l’organització actual de l’aten-
ció a la demanda urgent es garanteix una resposta ade-
quada segons les necessitats detectades.

En tot moment s’ha garantit l’atenció domiciliària en 
els casos necessaris (mitjançant el telèfon d’emergèn-
cies 112) i qualsevol altre tipus d’atenció que es pot 
resoldre de forma no presencial mitjançant el 061, Cat-
salut Respon.

Aquesta reordenació ha permès tenir un sistema de 
resposta a la urgència, més sostenible, amb major ac-
cessibilitat (telèfons 061 i 112), i una major resolució 
en l’àmbit de l’atenció primària (CUAP) i amb dismi-
nució de la pressió sobre les urgències hospitalàries.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
326/X, sobre les mesures per a reactivar 
l’economia i crear ocupació
Tram. 290-00281/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57238 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Núm. Resolució: 290-00281/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 326/X, 
sobre les mesures per a reactivar l’economia i crear 
ocupació.

Comissió Competent: Economia, Finances i Pressupost

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 326/X, sobre les me-
sures per a reactivar l’economia i crear ocupació (núm. 
tram. 290-00281/10), us informo que el Govern de la 
Generalitat ha donat trasllat al Govern de l’Estat del 
contingut de dita resolució.

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 
327/X, sobre la retirada de la demanda con-
tenciosa administrativa interposada per la 
delegada del Govern de l’Estat contra l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Cervelló
Tram. 290-00282/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57156 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00282/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 327/X, 
sobre la retirada de la demanda contenciosa adminis-
trativa interposada per la delegada del Govern de l’Es-
tat contra l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

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 327/X, sobre la re-
tirada de la demanda contenciosa administrativa in-
terposada per la delegada del Govern de l’Estat con-
tra l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (núm. 
tram. 290-00282/10), us informo que el passat 12 de 
febrer de 2014, em vaig adreçar a la Delegada del Go-
vern a Catalunya per donar-li trasllat de la Resolució 
adoptada per al seu coneixement i als efectes opor-
tuns.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 
347/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 5/2013, sobre el Teatre Nacional de 
Catalunya, SA, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 290-00302/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57089 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00302/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 347/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2013, 
sobre el Teatre Nacional de Catalunya, SA, correspo-
nent al 2010 i al 2011.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
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donar compliment a la Resolució 347/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2013, sobre el Te-
atre Nacional de Catalunya, SA (TNC), corresponent 
al 2010 i al 2011 (núm. tram. 290-00302/10), us infor-
mo del següent:

En referència amb l’apartat 2.a sobre les recomanaci-
ons que recull l’Informe de fiscalització 5/2013 de la 
Sindicatura de Comptes, pel que fa a la recomanació 
«valorar la conveniència de registrar el cost dels ele-
ments relacionats amb l’activitat teatral com a despesa 
corrent en lloc de com a immobilitzat», informo que 
durant el 2013 s’ha valorat i decidit conjuntament amb 
la Intervenció General de la Generalitat i la firma d’au-
ditoria externa Faura-Casas, Auditors Consultors, SL, 
la idoneïtat d’aplicar un canvi de criteri comptable en 
el registre de la compra d’elements escenogràfics, de 
vestuari i d’atrezzo.

Així, aquests elements que fins ara es registraven com 
un immobilitzat material i que formaven part de l’ac-
tiu del balanç de la societat, a partir de 2013 passa-
ran a considerar-se despesa en el compte de pèrdues i 
guanys. Atès aquest canvi de criteri, també s’ha regu-
laritzat el saldo acumulat com a immobilitzat d’aquests 
elements a 31 de desembre de 2012.

Pel que fa a la recomanació «promoure la modifica-
ció dels contractes-programa per adaptar-los a les cir-
cumstàncies actuals», durant el 2013 s’ha redactat un 
nou contracte-programa per al 2014 adaptat al pressu-
post del TNC aprovat pel Parlament de Catalunya en 
la Llei de pressupostos d’enguany.

En el marc de l’apartat 2.b en què s’insta a establir me-
canismes de control per assegurar que totes les ope-
racions que dugui a terme el TNC compleixin tots els 
principis que afecten la contractació pública i la nor-
mativa comptable, i amb el mínim nombre de tràmits 
per a cadascuna de les decisions administratives, cal 
palesar que s’han establert els mecanismes de control 
pertinents per assegurar que s’acompleixen els princi-
pis que preveu la normativa de contractació. A aquest 
efecte, el TNC segueix les Instruccions de contracta-
ció que el Consell d’Administració del TNC va apro-
var el passat febrer de 2013 per tal d’adequar-les a la 
normativa vigent.

Respecte a l’apartat 2.c «promoure la modificació del 
contracte-programa del TNC per adaptar-lo a les cir-
cumstàncies actuals i a aprovar-lo abans que fineixi 
el 2013», informo que el Consell d’Administració del 
TNC va aprovar en sessió del passat 19 de desembre 
de 2013 l’esmentat contracte-programa, actualment en 
tràmit per a aprovació pel Govern.

Pel que fa al punt 2.d «plantejar al TNC de fixar les 
quanties de totes les tarifes aplicables, així com els des-
comptes, les bonificacions i les exempcions», s’ha fixat 
una política de preus i totes les tarifes, que s’aproven pel 

Consell d’Administració abans de l’inici de cada tem-
porada, consten publicades a la pàgina web del TNC.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 
350/X, sobre la cessió d’ús o propietat de la 
caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç 
dels Horts
Tram. 290-00305/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57087 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Núm. Resolució: 290-00305/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 350/X, 
sobre la cessió d’ús o propietat de la caserna de la 
Guàrdia Civil de Sant Vicenç dels Horts.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 350/X, sobre la ces-
sió d’ús o propietat de la caserna de la Guàrdia Civil 
de Sant Vicenç dels Horts (núm. tram. 290-00305/10), 
us informo del següent:

El 13 de desembre de 2013 el Secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana va adreçar un escrit al Secretario Ge-
neral de Estado de Seguridad, Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, 
exposant l’interès de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts en adquirir diversos habitatges de l’antiga caser-
na del seu municipi, que segons l’Ajuntament estaven 
desocupats.

En data 21 de gener de 2014 el Secretario General de 
Estado, va respondre que tots els habitatges estan ocu-
pats per personal de la Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Barcelona i que tenen una llista d’espera de 160 
sol·licituds.

Per tant, al ser aquests habitatges necessaris per cobrir 
les necessitats del seu personal, ens comuniquen la im-
possibilitat de tramitar una possible adquisició d’una 
part d’aquests habitatges.

Pel que fa a l’actualització dels treballs i estudis efec-
tuats per la Secretaria d’Habitatge, en un escrit del 
Ministeri d’Interior de data 23 de juliol de 2013 es 
deixava clar que la normativa de la Gerencia de Infra-
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estructuras y equipamiento de la Seguridad del Esta-
do no preveu la cessió gratuïta i només contempla la 
transmissió dels immobles desocupats, abonant l’im-
port que resulti de la seva taxació, facilitant, en tot cas, 
el pagament ajornat.

A dia d’avui, l’únic ajuntament que ha manifestat el 
seu interès en negociar l’adquisició ha estat el de Sant 
Vicenç dels Horts.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
354/X, sobre la redacció d’un pla de revita-
lització econòmica de les comarques que te-
nen centrals nuclears
Tram. 290-00309/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució 354/X, amb 
número de tramitació 290-00309/10, sobre la redacció 
d’un pla de revitalització econòmica de les comarques 
que tenen centrals nuclears, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 57245).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 08.04.2014 al 30.04.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 02.05.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Control del compliment de la Resolució 
357/X, sobre l’acció internacional i la coope-
ració al desenvolupament dels ajuntaments
Tram. 290-00312/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57157 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00312/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 357/X, 
sobre l’acció internacional i la cooperació al desenvo-
lupament dels ajuntaments.

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 357/X, sobre l’acció 
internacional i la cooperació al desenvolupament dels 
ajuntaments (núm. tram. 290-00312/10), us informo 
del següent:

Pel que fa als punts a i b, l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament (ACCD) manté una relació 
fluïda amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolu-
pament (FCCD), amb qui va acordar un pla de treball 
conjunt en l’àmbit de la cooperació al desenvolupa-
ment i l’educació per al desenvolupament per al 2013.

El 2013, l’ACCD també va signar un Conveni marc de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i la Di-
putació de Barcelona amb l’ànim d’impulsar un espai 
de concertació que identifiqui les complementarietats i 
el valor afegit de cadascuna de les parts i que concreti 
actuacions de coordinació entre les tres institucions en 
matèria de cooperació i educació per al desenvolupa-
ment.

Paral·lelament, en l’actual procés d’elaboració de l’Es-
tratègia País Marroc de la cooperació catalana, la di-
recció general de cooperació al desenvolupament i 
l’ACCD han invitat als principals municipis i ajunta-
ments catalans a participar-hi i a contribuir en la iden-
tificació de les prioritats d’actuació en aquest país per 
als propers anys.

Finalment, s’ha convocat periòdicament a la Comissió 
de Coordinació amb els Ens Locals –òrgan consultiu 
i de coordinació entre l’Administració de la Generali-
tat i el món municipal– d’acord amb allò que preveu el 
Decret 139/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen 
els òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans 
consultius de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de 
cooperació al desenvolupament.

Pel que fa als punt c i d de la Resolució cal dir que 
l’actual Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
preveu la construcció d’un model d’organització terri-
torial local, en desenvolupament de l’Estatut d’autono-
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mia de Catalunya, que sense perdre de vista les exi-
gències en matèria de sostenibilitat econòmica, va molt 
més enllà amb l’objectiu de dissenyar un model institu-
cional propi, que abasti tots els governs locals catalans.

Aquest model garanteix el principi de subsidiarietat 
per tal que els municipis continuïn essent els presta-
dors dels serveis públics sense qüestionar el marc de 
competències local i racionalitza la prestació dels ser-
veis municipals que deriven d’aquestes competènci-
es garantint la qualitat i la sostenibilitat prioritzant la 
qualitat dels serveis públics locals.

Per tant, el Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya, respectuós amb el principi d’autonomia local, 
sí que permet als municipis i a la resta d’ens locals 
seguir desenvolupant competències, promoure activi-
tats i prestar serveis no inclosos en l’àmbit de les seves 
competències pròpies com els projectes de cooperació 
descentralitzada.

Pel que fa al Proyecto de ley de racionalización y sos-
tenibilidad de la administración local, actualment Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sos-
tenibilitat de l’administració local, es pot afirmar que 
dissenya una reforma local de circumstàncies, d’acord 
amb les dificultats de la conjuntura econòmica i orien-
tada fonamentalment a crear economies de gran esca-
la, basant el procés de racionalització en un buidatge 
de competències municipals per transferir-les a òrgans 
supramunicipals (bàsicament diputacions), en una visió 
estrictament economicista dels serveis públics locals.

La Llei 27/2013 malgrat que s’aprova com una modifi-
cació de la Llei de bases de règim local amb els objec-
tius de clarificar les competències i evitar duplicitats, 
racionalitzar l’estructura organitzativa de l’administra-
ció local, garantir un control financer i pressupostari 
més rigorós i afavorir la iniciativa econòmica privada 
evitant intervencions administratives desproporciona-
des, suposa en realitat, un canvi important en la confi-
guració del sistema competencial que vulnera el prin-
cipi d’autonomia local i envaeix les competències de la 
Generalitat de Catalunya.

En concret, la Llei 27/2013, suprimeix el contingut de 
l’anterior article 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, re-
guladora de les bases de règim local, que establia que 
els municipis podien realitzar activitats complementa-
ries de les pròpies d’altres administracions públiques, 
article on s’encabien els projectes de cooperació des-
centralitzada.

Cal destacar que el Govern de la Generalitat es va opo-
sar i va presentar esmenes a l’Avantprojecte de llei, al 
posterior Projecte de llei de racionalització i sosteni-
bilitat de l’administració local, que es va aprovar pel 
Consell de Ministres el 26 de juliol de 2013, on es va 
sol·licitar al Consell de Ministres la retirada del Projec-
te de llei per la vulneració del principi d’autonomia lo-
cal, per la invasió de les competències de la Generali-
tat de Catalunya i per la inadequació entre els objectius 

finals de la reforma i les mesures en què es concreta. 
Actualment, el Govern de la Generalitat està tramitant 
el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 27/2013.

Finalment, indicar que he tramés una carta a la vice-
presidenta del Govern i ministra de Presidència per 
posar-la en coneixement de la Resolució adoptada pel 
Parlament de Catalunya.

Barcelona, 17 de febrer de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 419/X, 
sobre les immatriculacions de béns immobles
Tram. 290-00372/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57158 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00372/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 419/X, 
sobre les immatriculacions de béns immobles.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a l’establert a la Resolució 419/X, el 
passat 21 de gener de 2014, la vicepresidenta del Go-
vern es va adreçar al ministre de Justícia per fer-lo co-
neixedor de la Resolució adoptada i per manifestar-li 
la nostra disposició a col·laborar per tal de donar com-
pliment al mandat del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 17 de febrer de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 51/X, 
sobre l’ocupació en el sector industrial
Tram. 390-00051/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
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posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució 51/X, amb 
número de tramitació 390-00051/10, sobre l’ocupació 
en el sector industrial, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 57246).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 08.04.2014 al 30.04.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 02.05.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Control del compliment de la Moció 54/X, 
sobre el cobrament a tercers del sistema sa-
nitari públic
Tram. 390-00054/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 56974 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Moció: 390-00054/10

Sobre: Control compliment de la Moció 54/X, sobre el 
cobrament a tercers del sistema sanitari públic

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 54/X, sobre el cobrament a ter-
cers del sistema sanitari públic (núm. de tram. 390-
00054/10), us informo del següent:

En el marc de la Comissió de Proveïdors del Servei 
Català de la Salut, en la que hi participen les patronals 
més importants del sector (UCH, CSC, ACES, ICS, 
ACRA, ACEA), atès que aquestes entitats són les res-
ponsables de la negociació dels convenis amb UNES-
PA, la direcció del CatSalut va presentar la moció 
54/X explicant el seu contingut a les patronals i dema-
nant que, especialment en l’àmbit de l’activitat feta per 

a accidentats de trànsit, tinguessin present la eventual 
revisió dels convenis actuals amb la perspectiva d’un 
conveni únic a Catalunya que establís unes condicions 
iguals per a tots els centres del SISCAT.

En la reunió és va manifestar un acord general en tre-
ballar per incrementar els ingressos de tercers mi-
llorant les condicions de facturació establertes amb 
UNESPA. Les patronals van exposar que estan nego-
ciant la pròrroga dels convenis actuals que esgoten la 
seva vigència en el 2013 i que el termini no permet fer 
una nova negociació per a un conveni únic. Tanma-
teix, tant les patronals com l’ICS van insistir en tancar 
la pròrroga dels convenis actuals per tal de garantir, i 
millorar en el que sigui possible, la facturació per acci-
dents de transit mentre no es pugui establir el conveni 
únic per a tot el SISCAT.

Nogensmenys, el CatSalut va demanar que els conve-
nis tinguin la possibilitat de denúncia anual per tal que 
quan s’hagi pogut arribar a acords entre tots els im-
plicats per al conveni únic, sigui possible fer el canvi 
amb facilitat.

Pel que fa a l’adequació de l’objecte dels contractes/ 
convenis del CatSalut a l’article 83 de la Llei general 
de sanitat, cal dir que a tots els convenis i contractes 
s’inclou una clàusula en la qual s’indica que:

«[...] l’entitat ha de verificar si l’origen, el motiu o la 
contingència del servei sanitari és o no a càrrec del 
CatSalut; així, ha de comprovar que la contingència no 
és accident de treball, malaltia professional o qualse-
vol altra contingència de la qual s’hagi de fer respon-
sable una mútua, assegurança, entitat o persona que 
correspongui, a qui l’entitat haurà de facturar [...]»

I també que:

«[...] l’entitat ha de facturar directament als tercers obli-
gats al pagament l’assistència que hagi prestat d’acord 
amb el que estableix l’annex IX del Reial decret 
1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la 
cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Sa-
lut i el procediment per a la seva actualització.»

S’adjunta, com annex I, una còpia de l’acord divuitè d’un 
conveni per a la gestió de serveis assistencials d’interna-
ment, en relació a la facturació a càrrec del CatSalut. 
Aquest acord fa incidència també en l’obligació de com-
provar l’acreditació de la persona que sol·licita l’assistèn-
cia per tenir dret a l’atenció per compte del CatSalut, 
punt que s’inclou en els actuals convenis i contractes.

A l’acord divuitè s’indica també que l’entitat ha d’apli-
car les instruccions que emeti el CatSalut sobre factu-
ració a tercers en l’àmbit de la seva competència, actu-
alment la Instrucció 04/2013, que s’adjunta com annex 
II, sobre actuacions amb relació a la protecció de l’as-
segurament i la responsabilitat de l’atenció sanitària a 
càrrec del CatSalut, així com els manuals de factura-
ció del CatSalut. També ho recullen els actuals plecs 
de clàusules administratives de la contractació.
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En el mateix sentit, s’adjunta, com annex III, el punt 
3.1.2 del Manual de facturació de serveis assistencials 
d’atenció primària en relació a l’assistència no factura-
ble al CatSalut.

Quant a adequar el sistema de facturació al cost efectiu 
de la prestació sanitària, amb data 20 de febrer de 2013 
es van aprovar els preus públics del Servei Català de 
la Salut, mitjançant l’Ordre SLT/30/2013 del Departa-
ment de Salut, publicada en el DOGC núm. 6323, de 
26.2.2013. D’acord amb allò que disposa l’article 2 de 
l’Ordre, els preus públics són aplicables a la factura-
ció per reglaments comunitaris i convenis bilaterals en 
matèria de Seguretat Social; a l’assistència prestada en 
base a la disposició addicional 59 de la Llei 30/2006, 
de 29 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 
per l’any 2006, per accidents de treball i malalties pro-
fessionals als afiliats amb cobertura per les esmenta-
des contingències a l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS) i a l’Institut Social de la Marina.

Segon s’indica a la Disposició addicional 2 d’aquesta 
Ordre, els centres integrats en el SISCAT que siguin 
propis de la Generalitat o tinguin la consideració de 
mitjans propis de l’Administració de la Generalitat i 
els ens que en depenen poden acordar la seva adhesió 
als preus públics que estableix l’Ordre. Aquestes en-
titats podran aplicar els referits preus en la facturació 
a tercers obligats al pagament en el supòsits previstos 
a l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de se-
tembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis co-
muns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització, i regula l’assistència sanità-
ria el pagament de la qual s’ha de reclamar a tercers.

En el cas de l’Institut Català de la Salut, en data 2 de 
març de 2012 es va publicar l’Ordre del Departament 
de Salut de 24 de febrer de 2012, on es van aprovar 
els preus públics corresponents als serveis que presta 
la referida entitat, que va ser actualitzada en data 1 de 
març de 2013 mitjançant la Resolució SLT/353/2013, 
de 13 de febrer. Aquesta ordre va canviar completa-
ment el sistema de facturació anterior passant de preus 
promig per estades hospitalàries, per exemple, al sis-
tema de pagaments pel sistema de GRD (grups rela-
cionats pel diagnòstic) que agrupa els diversos tipus 
d’activitat sanitària prestada pels centres per nivells de 
costos. Amb aquesta modificació, es passa a un siste-
ma de facturació lligat amb els costos reals de l’assis-
tència. Aquest treball realitzat per l’ICS va servir de 
base per a la posterior elaboració de la ordre de preus 
públics del CatSalut, generalitzant d’aquesta manera la 
facturació a costos reals.

En el cas dels convenis amb UNESPA, l’ICS ja ha po-
sat sobre la taula en el cas del seu conveni, que s’avan-
ci en la implantació d’un sistema de facturació per 
GRD, fet que s’ha acordat en el procés de negociació 
de la pròrroga de l’actual conveni, a part de millores 
significatives en els preus actuals.

Pel que fa a no excloure els conductors dels vehicles, 
inclosos els ciclomotors i altres vehicles assimilables, 
en accidents amb un únic vehicle, no fixar un import 
màxim i rescabalar fins al límit contractual, aquests 
punts de millora dels convenis amb UNESPA han estat 
plantejats en les negociacions dels respectius convenis 
i es continua posant sobre la taula, però seria molt im-
portant que es promoguessin les reformes legislatives 
oportunes per tal que els centres sanitaris i els Serveis 
de Salut de les CCAA tinguin més capacitat jurídica 
per poder obligar les companyies asseguradores a as-
sumir els costos sanitaris de la seva sinistralitat.

Això hauria de facilitar els resultats de l’acció direc-
ta dels centres sanitaris contra les companyies en cas 
d’impagaments. Un cop assentades aquestes noves 
condicions legals, els convenis amb UNESPA es po-
dran ajustar millor a la realitat dels costos de l’assis-
tència en haver-hi una alternativa amb prou seguretat 
jurídica per poder obligar les companyies a assumir 
els costos sanitaris de la seva sinistralitat. Per avan-
çar en la configuració d’aquest objectiu, a mitjans de 
desembre es va acordar promoure la constitució d’un 
grup de treball d’àmbit jurídic.

Quant a utilitzar totes les eines i els sistemes d’infor-
mació actuals del SISCAT, revisar els preus públics, 
millorar els mètodes de càlcul i publicar els preus en 
un termini de sis mesos, cal dir que és important uti-
litzar i potenciar els sistemes d’informació que puguin 
millorar la facturació i el cobrament a tercers obligats 
al pagament. Hi ha el propòsit de completar alguns as-
pectes de l’actual Ordre de preus públics del CatSalut 
amb la inclusió d’altres línies i objectes assistencials. 
També s’ha comentat l’experiència de l’Institut Català 
de la Salut per tal de facturar pel sistema de GRD. En 
qualsevol cas, s’ha proposat la creació d’un grup de 
treball sobre costos per tal d’analitzar la situació actu-
al de les tarifes establertes.

En la implantació de les mesures necessàries per a mi-
llorar la derivació de les malalties professionals per-
què siguin ateses en centres de les mútues d’accidents 
de treball i malalties professionals (MATMP) o siguin 
identificables per ser facturades, aplicant la Instrucció 
per als centres de l’ICS, cal dir que els centres assis-
tencials són els que fan la identificació de la persona 
malalta i estan obligats segons conveni o contracte, els 
manuals de facturació i les instruccions del CatSalut a 
facturar als tercers obligats al pagament. Tanmateix, a 
fi de facilitar aquesta identificació a les entitats, seria 
convenient que tots els centres del SISCAT tingues-
sin accés a la informació de la mútua de cada persona 
malalta de la mateixa forma que té l’ICS. S’ha dema-
nat en diverses ocasions que les entitats puguin tenir 
aquest accés per impulsar la facturació a tercers.

Pel que fa al conveni signat el 6 de juliol de 2009, a fi 
d’actualitzar els compromisos per tal que la factura-
ció per accidents de treball i malalties professionals es 
faci segons els costos de l’assistència, cal fomentar la 
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cooperació entre les MATMP i les entitats sanitàries 
titulars de centres del SISCAT, establint mecanismes 
de col·laboració en els seus sistemes d’informació, fi 
de compartir la informació en relació a l’activitat as-
sistencial per contingències professionals. Cal dir que 
el CatSalut sempre ha propiciat les aliances estratègi-
ques entre els proveïdors i altres entitats que treballen 
al món sanitari atès que es considera que la participa-
ció de tots en la millora de la sanitat és un bé que pot 
repercutir en la millora de tot el sistema, encara que 
no ha de tenir una participació directa en les referides 
aliances.

Quant a elaborar una llista de malalties professionals, 
dels processos assistencials posteriors al diagnòstic, 
els circuits i procediments que permetin una millor co-
ordinació entre les dues xarxes, fer una proposta de ta-
rifes que compensin l’activitat que fa la sanitat pública 
a compte de les MATMP, en el sistema de la Seguretat 
Social hi ha un quadre de les malalties professionals 
establert reglamentàriament que no es competència de 
les CCAA.

En qualsevol cas, el CatSalut mitjançant la instrucció 
04/2013 ha recordat als centres sanitaris la necessitat 
d’analitzar molt bé, en cada cas, qui és el responsa-
ble de finançar els serveis que presten per tal de do-
nar compliment a la legalitat vigent facturant a les mú-
tues patronals de la Seguretat Social tota l’activitat que 
presten derivada de contingències laborals.

Els serveis públics de salut de les comunitats autòno-
mes han de garantir l’assistència sanitària del Sistema 
Nacional de Salut, que és la regulada en el Reial de-
cret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix 
la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de 
Salut i el procediment per a la seva actualització. El 
CatSalut pot portar a terme l’assistència sanitària mit-
jançant centres propis o concertats.

Per altra banda, l’article 126.1 del Reial decret legisla-
tiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text re-
fós de la Llei general de la Seguretat Social, determina 
la responsabilitat en matèria de prestacions, segons el 
qual, quan s’hagi causat dret a una prestació, la res-
ponsabilitat corresponent s’imputarà, d’acord amb les 
competències respectives, a les MATMP o a les enti-
tats o serveis del Sistema.

D’altra banda, el Servei Català de la Salut, fa un temps, 
va instar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
per que, en els procediments de canvi de contingència, 
considerés al Servei Català de la Salut, com a interes-
sat en l’expedient. En base a això actualment, l’INSS 
notifica formalment, a aquests ens, tots els canvis de 
contingència, i en els supòsits de requalificació de ma-
laltia comuna a malaltia professional, s’està establint el 
circuit per poder recollir tota la informació i endegar 
els mecanismes per poder reclamar l’import d’aquestes 
assistències.

L’assistència sanitària que els centres amb conveni o 
contracte amb el CatSalut realitzen per compte d’a-
quest ens, amb caràcter general, és la que s’indica al 
Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema 
Nacional de Salut i el procediment per a la seva actua-
lització. L’assistència que sigui responsabilitat d’un ter-
cer s’ha de facturar directament a la persona o entitat 
obligada al pagament, tal i com s’expressa a la Instruc-
ció 4/2013 sobre actuacions amb relació a la protecció 
de l’assegurament i la responsabilitat de l’atenció sani-
tària a càrrec del CatSalut.

Per promoure els canvis legislatius davant el Congrés 
dels Diputats per tal que se suprimeixi el límit assisten-
cial a les despeses d’assistència mèdica que estableix la 
Llei 21/2007, s’ha creat un grup de treball d’àmbit jurí-
dic per tal d’avançar en propostes que vagin en aquest 
sentit per poder millorar la facturació d’aquest tipus 
d’activitat. Cal tenir present, però, que en base a la nor-
mativa de facturació aquesta despesa no s’ha de fac-
turar al CatSalut excepte en els casos que correspon i 
quan no hi hagi un tercer obligat al pagament.

Quant al fons de garantia assistencial entre comunitats 
autònomes, en primer lloc, cal recordar que l’aprova-
ció per part del govern estatal de la creació del Fons de 
garantia assistencial (FOGA) respon a la reclamació 
històrica del govern de la Generalitat perquè es com-
pensin tots els costos de l’activitat realitzada per a pa-
cients d’altres CCAA. Amb la mateixa insistència el 
govern està reclamant la seva implementació efectiva, 
ja que fins ara el ministeri de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat no l’ha posat en funcionament perquè està 
desenvolupant els instruments per fer-ho. És per això 
que Catalunya ha demanat que la seva aplicació sigui 
retroactiva i compensi l’activitat realitzada des de la 
seva creació. Igualment des del CatSalut sempre es re-
clama la compensació de tota l’assistència prestada als 
ciutadans d’altres CCAA.

L’inici d’aplicació del FOGA es preveu per a la farmà-
cia i per a l’activitat d’atenció primària. El CatSalut ja 
ha tramès al Ministeri la informació per a la compen-
sació de les receptes farmacèutiques i te preparada la 
informació de l’atenció primària per trametre-la quan 
el ministeri n’estableixi el sistema informàtic oportú, 
fet que s’ha posat en coneixement del ministeri.

La metodologia de compensació a cada CCAA es re-
gula a l’article 3 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 
d’abril, i la determinació de l’import a liquidar a ca-
da servei de salut s’ha d’establir mitjançant disposició 
reglamentària a l’efecte. En relació a les tarifes hi ha 
un grup de treball al Ministeri de Sanitat, Serveis So-
cials i Igualtat, que a la data, ha consensuat les tarifes 
d’atenció primària.

D’acord amb allò que s’indica a l’article 4 de l’Ordre 
SLT/30/2013, de 20 de febrer, per la qual s’aproven els 
preus públics del Servei Català de la Salut, està pre-
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vista la revisió d’aquests preus públics en els terminis 
establerts. Nogensmenys, a part de l’actualització de 
preus, també es procedirà a incloure les modificacions 
que es derivin de les conclusions del grup de treball 
sobre costos que ara es posa en funcionament.

Pel que fa a la repercussió de l’aplicació de la Directiva 
2011/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 
9 de març, relativa a l’aplicació dels drets dels paci-
ents en l’assistència sanitària transfronterera, els prin-
cipis de llibertat de circulació, la no discriminació i de 
ciutadania europea han generat l’estatut de ciutadania 
de la Unió Europea, que permet als ciutadans rebre el 
mateix tracte jurídic, independentment de la seva na-
cionalitat.

La finalitat de la Directiva no és fomentar l’assistència 
sanitària transfronterera, sinó facilitar als ciutadans el 
dret d’accés a l’assistència i garantir la qualitat i se-
guretat assistencials simplificant l’accés i respectar els 
seus drets.

La directiva promou la cooperació en l’assistència sa-
nitària entre els Estats membres de la Unió Europea, 
respectant les competències nacionals en l’organitza-
ció i la prestació de l’assistència sanitària. Cal esmen-
tar, entre altres elements:

– La continuïtat del tractament que inclou no només 
les despeses de l’assistència sanitària sinó també el de 
les receptes, dispensació i provisió de medicaments i 
productes sanitaris.

– El reconeixement de receptes d’un altre Estat membre.

– El reconeixement del dret al reemborsament de les 
despeses sanitàries.

– La col·laboració entre les autoritats sanitàries a fi 
d’intercanviar informació en relació als estàndards sa-
nitaris en matèria de qualitat i de seguretat que servi-
ran d’ajuda als pacients que requereixen una atenció 
especialitzada.

– El dret dels pacients a la informació.

– El dret a la informació en relació a l’Estat membre 
del tractament.

– El dret a la informació respecte a l’Estat membre 
d’afiliació.

– El dret a conèixer i a recavar informació tant de l’Es-
tat del tractament com del Estat d’afiliació, per la qual 
cosa es creen els Punts nacionals de Contacte.

Cal dir que no hi ha prou rodatge de funcionament 
d’aquesta nova directiva, la transposició jurídica de la 
qual no ha estat encara publicada pel govern de l’Es-
tat, per poder fer una avaluació de la seva repercussió 
fins ara.

En relació a la liquidació de les despeses sanitàries de-
rivades de l’exportació del dret a rebre assistència sa-
nitària, la normativa comunitària preveu un sistema de 

reemborsament entre institucions de la Seguretat So-
cial, i en base a aquest sistema de reemborsament, els 
països se situen en una posició deutora o creditora, se-
gons correspongui reintegrar l’import de l’assistència 
sanitària prestada per altres Estats als assegurats al 
seu càrrec o recuperar l’import de les despeses ocasio-
nades pels assegurats a càrrec d’un altre Estat despla-
çats al seu territori.

L’autoritat competent de l’estat espanyol en matèria de 
prestacions sanitàries derivades de l’aplicació dels Re-
glaments Comunitaris és el Ministeri de Treball i Im-
migració, atès que és l’autoritat de la qual depenen els 
règims de la Seguretat Social.

Pel que fa a l’activitat sanitària prestada en aplicació 
de la directiva d’atenció sanitària transfronterera, cal 
dir que la compensació del cost als centres sanitaris és 
directa per part del pacient, que després d’haver-se fet 
càrrec de la factura corresponent del centre sanitari, 
en demanarà el rescabalament al seu sistema sanitari.

En relació a l’avaluació de l’impacte sobre el sistema 
de salut de Catalunya que tindrà l’emissió de les tar-
getes sanitàries úniques per part de l’Estat, recentment 
ha estat publicat el Reial decret 702/2013, de 20 de se-
tembre, que modifica la regulació sobre la targeta sa-
nitària individual, i que disposa que totes les targetes 
sanitàries incorporaran una sèrie de dades bàsiques 
comunes i estaran vinculades a un codi d’identificació 
personal únic per a cada ciutadà en el Sistema Nacio-
nal de Salut, independentment de l’administració sani-
tària emissora.

Aquest Reial decret estableix continguts i formats de 
les targetes que emeten les comunitats autònomes. Per 
aquest procés de substitució de les actuals targetes 
s’estableix un termini de cinc anys i sempre i quan les 
disponibilitats pressupostàries de les diferents admi-
nistracions públiques competents ho permetin. En el 
moment que s’implementin les modificacions s’haurà 
de valorar l’impacte que comporta la modificació del 
format de la banda magnètica que és el que interaccio-
na amb els diferents sistemes d’informació (proveïdors 
sanitaris, oficines de farmàcia...)

Finalment, pel que fa a l’informe del cobrament a ter-
cers efectuat en els darrers anys per l’ICS i el sector 
concertat, s’adjunta en annex IV l’evolució actualitza-
da de la informació d’ingressos de tercers.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Moció 56/X, 
sobre la pobresa energètica
Tram. 390-00056/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 57155 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Moció: 390-00056/10

Sobre: Control compliment de la Moció 56/X, sobre la 
pobresa energètica

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 56/X, sobre la pobresa energètica (núm. 
de tram. 390-00056/10), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 2 a, la Generalitat de Catalunya, a 
través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) 
disposa de diversos programes per lluitar contra l’ex-
clusió social residencial. L’objectiu d’aquests progra-
mes és evitar el desallotjament de l’habitatge habitual 
i pal·liar les conseqüències de la seva pèrdua si aquesta 
es produeix.

Els programes concrets d’ajut a les famílies que han 
patit la pèrdua de l’habitatge són:

– Mesa d’emergències econòmiques i socials, que ad-
judica un habitatge de lloguer assequible a les perso-
nes que han patit la pèrdua del seu habitatge.

– Ajuts econòmics d’especial urgència, de fins a 3.000 
euros per a les famílies que han patit un llançament.

A més, cal posar en relleu que l’AHC col·labora amb 
els ajuntaments i entitats sense ànim de lucre, com 
Càritas, cedint habitatges del parc públic destinats a 
emergències socials, en aquest sentit puc informar que 
el 2013 es van cedir més de 300 habitatges.

Pel que fa a les famílies del bloc de Salt que es trobaven 
en situació d’emergència i que complien els requisits 
establerts en el reglament de la Mesa d’emergèn cies so-
cials de l’AHC, han estat ateses i se’ls ha adjudicat un 
habitatge.

Per altra banda, els programes de l’AHC d’ajuts per 
evitar el desnonament són:

– Prestacions urgents, per impagaments de les rendes 
del lloguer o de quotes hipotecàries, per actualitzar els 
pagaments pendents i evitar el procediment judicial,

– Ofideute, servei de mediació hipotecària, que cerca 
una solució pactada amb les entitats financeres, per ai-
xí evitar el procediment d’execució.

– Prestacions per al pagament del lloguer per a les per-
sones amb dificultats per a fer efectiu el pagament de 
les quotes del lloguer i evitar les situacions de risc.

– Ajuts als llogaters del parc públic de la generalitat de 
Catalunya (ajuts implícits).

– A més, el proppassat 4 de febrer, el Govern va apro-
var un nous ajuts d’habitatge adreçats a persones en 
situació da’tur de llarga durada

El 2013, unes 24.000 famílies va rebre algun tipus d’a-
jut de l’AHC per evitar l’exclusió social residencial.

La Generalitat de Catalunya seguirà centrant esforços 
per a que cap família amb problemes d’habitatge quedi 
desatesa. Amb aquesta finalitat, aquests any es destina-
ran quasi 60 milions d’euros a les polítiques d’habitatge.

A més, la Generalitat de Catalunya està treballant per 
acordar amb les entitats financeres i amb la SAREB 
la cessió d’habitatges per a destinar-los a lloguer as-
sequible.

Actualment, ja s’ha signat acords amb Catalunya Cai-
xa i amb Bankia, en el que cedeixen uns 630 habitat-
ges del seu parc immobiliari per a destinar-lo a lloguer 
social i properament es signarà amb la SAREB la ces-
sió d’uns 600 habitatges.

Quant a l’apartat 2 b, l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) està d’acord amb la creació d’una taula sobre 
pobresa energètica on s’abordin propostes i solucions 
per al més desfavorits en l’actual context de crisi.

Pel que fa a la creació d’un sistema públic de tarifes 
socials reduïdes, des de 2011 l’ACA ha fixat diverses 
mesures de caràcter social introduïdes en el càlcul del 
tipus de gravamen del cànon de l’aigua aplicable als 
usos domèstics, mitjançant la modificació de l’article 
69 del Text refós de la legislació en matèria d’aigua de 
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre.

Es tracta de mesures que, partint de la finalitat més ge-
neral d’assolir un nivell bàsic d’ús domèstic no sump-
tuari a preu assequible, afegeixen la consideració de 
les circumstàncies de col·lectius especialment vulne-
rables, ja sigui per estar afectats per una disminució 
de les seves capacitats personals, o bé per estar traves-
sant dificultats econòmiques, introduint en un element 
modulador a la tributació de l’aigua l’hora d’aplicar el 
tipus de gravamen.

Els supòsits del cànon social es podrien ampliar, per 
tal de tenir en compte altres condicionants de qui ha 
de satisfer la factura, com el fet que no sigui titular de 
la pòlissa de serveis de subministrament per tractar-se 
d’un llogater, per exemple, com planteja l’informe del 
Síndic, però en aquesta modificació o qualsevol altra 
que suposi un canvi en l’àmbit d’aplicació o de gestió, 
cal una modificació de la normativa pel procediment 
legislatiu ordinari.

Finalment, cal remarcar que l’abastament de l’aigua 
i el sanejament en baixa són serveis de titularitat pú-
blica i de competència municipal. Aquesta titularitat 
pública dels serveis esmentats, per se, garanteix els 
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objectius d’aquesta iniciativa de «promoure el submi-
nistrament d’aigua i el sanejament com a serveis pú-
blics essencials.»

Pel que fa a l’apartat 2 e, el proper Pla per al Dret a 
l’Habitatge establirà com a prioritàries, per a la con-
cessió d’ajuts, les actuacions de rehabilitació per a la 
millora de l’eficiència energètica per a la millora de la 
qualitat del parc d’habitatges.

A més, en base a les disposicions del desplegament del 
Pla d’habitatge estatal, l’any vinent es podrà obrir una 
convocatòria d’ajuts a la rehabilitació en què, entre al-
tres, es prioritzarà l’eficiència energètica dels edificis.

A banda, cal esmentar que el passat més de novem-
bre es va aprovar l’Estratègia catalana per a la renova-
ció energètica d’edificis per a impulsar durant aquest 
2014. En aquest Pla d’acció per a la renovació energè-
tica d’edificis a Catalunya participen més d’una cin-
quantena d’entitats catalanes.

L’objectiu del Pla és augmentar l’eficiència energètica 
dels edificis i poder complir els criteris que estableix 
la Unió Europea.

Quant a l’apartat 2 g, l’ACA difondrà el contingut d’a-
questa moció per tal que els ens competents en abasta-
ment d’aigua municipal tinguin en compte la situació 
de risc de les persones en situacions més desfavorables.

Finalment, explicar que, d’una banda, el Decret llei 
6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Cata-
lunya, esmena els articles 111-2 i 252-4, en el sentit in-
dicat als apartats 2 c, f i g. De l’altra banda, he tramés 
una carta a la vicepresidenta del Govern de l’Estat per 
fer-la coneixedor de Moció adoptada i per manifes-
tar-li la nostra disposició a col·laborar per tal de donar 
compliment al mandat del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 18 de febrer de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 57090 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Núm. Moció: 390-00059/10

Sobre: Control compliment de la Moció 59/X, sobre 
política cultural

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la resta d’apartats b, c, d, e, f, g, h, i i j de 
la Moció 59/X, sobre política cultural (núm. de tram. 
390-00059/10), us informo del següent:

Amb relació a la instància a treballar segons els prin-
cipis del codi de bones pràctiques que garanteixi l’au-
tonomia de les institucions culturals, i a no contractar 
cap directiu d’institucions en què la Generalitat parti-
cipi directament o indirecta sense un concurs públic 
que garanteixi els criteris de capacitat i mèrit en l’elec-
ció, us informo que les institucions culturals en els òr-
gans de govern de les quals participa el Departament 
de Cultura es regeixen per la normativa vigent.

D’acord amb aquesta legalitat vigent, es pot optar 
per diverses fórmules de selecció, en funció del tipus 
d’institució o equipament cultural, de les circumstàn-
cies i dels perfils professionals necessaris en cada cas, 
sempre i que el procés de selecció garanteixi els prin-
cipis de transparència, publicitat, igualtat, mèrit i ca-
pacitat.

Pel que fa a prioritzar els serveis propis respecte de 
la contractació externa d’informes, estudis i plans di-
rectors del Departament de Cultura, com de comissi-
onats, direccions i programació d’equipaments i esde-
veniments puntuals o commemoratius, la normativa 
vigent ja garanteix que només es contractin aquells 
serveis que no es puguin prestar internament.

Quant a garantir el diàleg i la cooperació amb l’Ad-
ministració local i no abandonar els compromisos 
adquirits, el Departament de Cultura manté els com-
promisos adquirits amb l’Administració local i les as-
sociacions de municipis i comarques i no abandona 
cap projecte de forma unilateral.

Respecte a garantir la veu independent del Consell 
Nacional de la Cultura i les Arts (CONCA), dotant-lo 
dels instruments i el rol necessaris per complir la se-
va funció, la previsió de l’article 6 de la Llei 6/2008, 
de 13 de maig, del CONCA, ja determina que per as-
segurar la independència dels seus membres aquests 
han d’ésser nomenats pel Parlament en una llista úni-
ca, d’entre persones amb experiència i prestigi reco-
negut en l’àmbit cultural, tenint presents criteris ge-
neracionals, territorials i d’igualtat de gènere. D’acord 
amb l’esmentat article, «els membres del Consell, en 
l’exercici de les funcions que els corresponen, actuen 
amb plena independència» i, d’acord amb l’article 9 de 
la mateixa Llei, «la condició de membre del Plenari 
del Consell és incompatible amb la condició de mem-
bre del Parlament o del Govern, l’exercici de qualsevol 
càrrec, d’elecció o designació polítiques i l’exercici de 
funcions de direcció o executives en partits polítics o 
en organitzacions sindicals o empresarials».

Pel que fa a la col·laboració entre el Departament de 
Cultura i el Departament d’Ensenyament, ambdós de-
partaments estan treballant per tal de preveure els en-
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senyaments artístics i donar visibilitat a les diferents 
disciplines en centres educatius i espais públics d’ar-
reu del territori.

Així, hi ha un treball conjunt que es dóna de manera 
formal en el marc dels Plans Integrals del Circ i de la 
Dansa impulsats pel Departament de Cultura des del 
curs 2012-2013.

Pel que fa a continuar donant suport i assessorament a 
les empreses perquè es puguin acollir als ajuts d’ins-
titucions internacionals, conscient de les oportunitats 
que pot generar el nou programa Europa Creativa, el 
Departament de Cultura fomenta la participació del 
sector cultural i creatiu català per tal d’incrementar el 
nombre de projectes que optin a rebre els ajuts euro-
peus, i ho fa a través de tres vies: un equip d’assessora-
ment en projectes europeus, l’Accelerador de Projectes 
Europeus, i l’organització de jornades d’assessorament 
per poder accedir als diferents fons de finançament 
europeu (#EuropeCalls).

Mitjançant aquest equip d’assessorament i de l’Accele-
rador de Projectes Europeus es manté una interlocució 
continuada amb les empreses i professionals del sec-
tor cultural amb projectes estratègics per tal d’infor-
mar-los i assessorar-los sobre els diferents ajuts adre-
çats al sector. Així, des de maig de 2013 ençà s’han 
assessorat més d’una cinquantena de projectes de di-
versos àmbits.

L’Accelerador acompanya els projectes al llarg de tot 
el procés per aconseguir fons europeus: ofereix un as-
sessorament inicial a totes les propostes; posa a dispo-
sició de qui ho sol·licita assessorament i acompanya-
ment administratiu; dóna suport en la recerca de socis 
internacionals per als projectes, i ofereix assessora-
ment davant la Unió Europea.

En el marc d’aquestes jornades d’assessorament, el 
passat 17 de gener se n’organitzà una amb col·laboració 
de Media Antena Catalunya sobre el nou programa 
Europa Creativa. A banda, també s’estan organitzant 
sessions quinzenals sota el títol #EuropeCalls que ofe-
reixen assessorament a les empreses culturals creati-
ves catalanes per poder accedir als diferents fons de 
finançament europeu. Es pretén que aquestes trobades 
siguin informals, de proximitat i amb la previsió d’una 
quinzena d’assistents per sessió.

En relació amb l’assessorament de les empreses del 
sector cultural per facilitar-los l’accés a vies alterna-
tives de finançament i que no depenguin totalment 
d’ajuts públics, així com per garantir més autonomia 
en els criteris d’assignació i execució de projectes cul-
turals, el Departament de Cultura dóna una atenció 
continuada a les empreses que es troben en recerca de 
finançament, mitjançant:

1) La potenciació de la relació entre les empreses cul-
turals i les xarxes de Business Angels amb l’objectiu 
d’assolir finançament privat.

2) Cursos, tallers i sessions informatives sobre Gestió 
Empresarial, que inclou temes d’accés al finançament, 
llei de patrocini i mecenatge, etc., i que es fan amb pe-
riodicitat anual.

3) El foment de les aportacions reintegrables (AR) 
com una eina que busca el finançament de projectes, 
així com reduir la dependència de les empreses de les 
subvencions.

4) La creació de fòrums d’inversió i patrocini especia-
litzats en empreses culturals i creatives.

Pel que fa a iniciar la tramitació de legislació en ma-
tèria de mecenatge i patrocini en el marc de les com-
petències de la Generalitat i cercar noves fórmules 
per augmentar les aportacions privades a l’àmbit de 
la cultura, el Departament de Cultura no disposa de 
competències sobre aquesta matèria. Malgrat això, la 
versió lliurada als grups parlamentaris sobre l’Acord 
Nacional per a la Cultura conté la previsió de pro-
moure, al marge del marc jurídic actual, una proposta 
de bases per a la regulació del patrocini i mecenatge 
equiparable a les existents en els països més avançats 
de la Unió Europea.

Respecte al garantiment que la distribució dels recur-
sos derivats de l’eventual tribut a les operadores de te-
lecomunicacions per finançar la producció audiovisual 
es faci amb la participació vinculant del sector indus-
trial i del teixit associatiu, aquest eventual tribut es 
troba encara en fase d’estudi, motiu pel qual ens reme-
tem al contingut de la presentació de la secció pressu-
postària del Departament de Cultura en la sessió núm. 
9 de la Comissió de Cultura i Llengua del passat 28 de 
novembre de 2013.

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 57038 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Moció: 390-00070/10

Sobre: Control compliment de la Moció 70/X, sobre 
les polítiques de cooperació

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, en compliment 
del punt «2.K» la Moció 70/X, sobre les polítiques de 
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cooperació (núm. de tram. 390-00070/10), us infor-
mo, amb el document annex facilitat per la Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, de les actuaci-
ons que s’han portat a terme.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment de de l’apartat 2.K de l’esmentada Mo-
ció, relatiu a convocar, en el termini de dos mesos, un 
grup de treball en el marc del Consell de Cooperació 
al Desenvolupament per a elaborar un pla de sensibi-
lització adreçat a les empreses catalanes deslocalitza-
des que operen allà on hi ha projectes de cooperació 
exterior catalans, fem avinent que el passat dia 19 de 
febrer, es va convocar una reunió de l’esmentat Con-
sell per al proper dia 3 de marc, que inclou, com a punt 
de l’Ordre del Dia, la creació del Grup de Treball citat.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Control del compliment de la Moció 75/X, so-
bre les polítiques d’impuls de les tecnologies 
de la informació i de la comunicació
Tram. 390-00075/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.03.2014

Control del compliment de la Moció 76/X, 
sobre les mesures per a afrontar la violència 
per motius polítics
Tram. 390-00076/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.03.2014

Control del compliment de la Moció 77/X, 
sobre la seguretat ciutadana
Tram. 390-00077/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.03.2014

Control del compliment de la Moció 78/X, 
sobre els drets de les dones
Tram. 390-00078/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.03.2014

Control del compliment de la Moció 79/X, 
sobre la pèrdua de drets en matèria sanitària
Tram. 390-00079/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.03.2014

Control del compliment de la Moció 80/X, 
sobre les conseqüències sanitàries de les 
retallades
Tram. 390-00080/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.03.2014
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones amb la conse-
llera de Benestar Social i Família sobre el Pla 
integral contra la violència masclista
Tram. 354-00234/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 53777).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, 25.02.2014.

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 gestió 
dels temps a la vida quotidiana (2008-2018)
Tram. 354-00237/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió núm. 21, tinguda el 04.03.2014, 
DSPC-C 355.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el conse-
ller de Justícia sobre la derogació del tercer 
grau penitenciari a diversos ex-alts càrrecs 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 354-00249/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 55691).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 04.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la inauguració de Tributs de Catalunya
Tram. 354-00250/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement sobre 
els canvis en l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 354-00251/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre els actes commemora-
tius del setanta-cinquè aniversari de l’exili 
republicà
Tram. 354-00255/10

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. 56298).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 05.03.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre els actes commemora-
tius del cinquantè aniversari d’Els altres cata-
lans de Francesc Candel
Tram. 354-00256/10

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. 56299).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 05.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació de les epidèmies del VIH i de les 
altres infeccions de transmissió sexual
Tram. 354-00261/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Begonya Montalban i Vi-
las, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Alba 
Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Par-
lamentari Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ri-
bas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manu-
el Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 57202).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 28.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la vicepre-
sidenta del Govern sobre les causes de la 
dimissió del secretari de Cooperació i Coor-
dinació de les Administracions Locals
Tram. 354-00262/10

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. 57364).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 05.03.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la secretà-
ria general del Consell de Relacions Laborals 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè expliqui el document «Recomana-
cions per a la negociació col·lectiva de plans 
d’igualtat»
Tram. 356-00499/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 45068).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 25.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep Guar-
diola Salinas, coordinador de l’Equip de Re-
cerca en Diversitat i Inclusió en Societats 
Complexes del Departament de Pedagogia 
Aplicada de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, perquè exposi les conclu-
sions del projecte europeu Sírius
Tram. 356-00563/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 21, tinguda el 04.03.2014, DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença del secretari del 
Pla integral del poble gitano davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre el grau de desenvolupament i assoliment 
d’objectius del Pla integral del poble gitano
Tram. 356-00587/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53913).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 25.02.2014.
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Sol·licitud de compareixença del subdirector 
general d’acció social, cívica i comunitària 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè informi sobre el grau de desen-
volupament i assoliment d’objectius del Pla 
integral del poble gitano
Tram. 356-00588/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53914).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 25.02.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació 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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, tinguda el 04.03.2014, 
DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació 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 con-
clusions dels congressos que ha organitzat 
i les propostes de racionalització del horaris
Tram. 356-00593/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, tinguda el 04.03.2014, 
DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença de Pere Guer-
ra Serra, delegat a Catalunya de l’Associació 
Nacional de Productors d’Energia Fotovol-
taica, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè expliqui la situació del sector 
de l’energia fotovoltaica
Tram. 356-00607/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Inés Arrimadas García, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 55864).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 26.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra de l’Institut de Seguretat Pública de Ca-
talunya davant la Comissió d’Interior perquè 
expliqui els efectes de l’admissió a tràmit de 
la querella presentada contra professionals i 
directius de l’Institut
Tram. 356-00620/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans (reg. 56993).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Energia, Mines i Seguretat Industri-
al davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial i la necessitat d’adap-
tar-lo a la normativa de la Unió Europea
Tram. 356-00624/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 57035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 26.02.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
21, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 357.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Empresa i Competitivitat davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi so-
bre el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial i la necessitat d’adaptar-lo a la nor-
mativa de la Unió Europea
Tram. 356-00625/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 57036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 26.02.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
21, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 357.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Ca-
sabona Barbarà, director científic del Cen-
tre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS 
i Sida de Catalunya, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la situació de les 
epidèmies del VIH i de les altres infeccions 
de transmissió sexual
Tram. 356-00626/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Begonya Montalban i Vilas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel 
Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 57201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
28.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
llolas Masferrer, cap de l’Hospital de Dia de 
VIH/Sida de l’Hospital Clínic de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de les epidèmies del VIH i 
de les altres infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00627/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Begonya Montalban i Vilas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel 
Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 57201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
28.02.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Grup de Treball VIH/Sida, de la 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Co-
munitària, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre les epidèmies del VIH i les 
infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00628/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Begonya Montalban i Vilas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel 
Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 57201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
28.02.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Miguel Luis 
Acosta Martínez, director de la Fundació 
Acollida i Esperança i coordinador de la Co-
missió de VIH/Sida i Exclusió Social de la 
Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al, davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre les epidèmies del VIH i les infecci-
ons de transmissió sexual
Tram. 356-00629/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Begonya Montalban i Vilas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel 
Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 57201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
28.02.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Anna Rafel 
Campàs, coordinadora de l’Associació Anti-
sida de Lleida, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre les epidèmies del VIH i 
les infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00630/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Begonya Montalban i Vilas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel 
Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 57201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
28.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de David Pa-
ricio Salas, director de l’entitat Sida-Studi, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les epidèmies del VIH i les infeccions 
de transmissió sexual
Tram. 356-00631/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Begonya Montalban i Vilas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel 
Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 57201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
28.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de Juan Sebas-
tián Hernández Fernández, president del Grup 
de Treball sobre Tractaments del VIH, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre les 
epidèmies del VIH i les infeccions de trans-
missió sexual
Tram. 356-00632/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Begonya Montalban i Vilas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel 
Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 57201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
28.02.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Coll, 
representant del Projecte dels Noms, da-
vant la Comissió de Salut perquè informi so-
bre les epidèmies del VIH i les infeccions de 
transmissió sexual
Tram. 356-00633/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Begonya Montalban i Vilas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel 
Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 57201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
28.02.2014.

Proposta de compareixença de la secretària 
general de Benestar Social i Família davant la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes amb 
relació al Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, 
atenció a la immigració, del Departament de 
Benestar Social i Família, corresponent al 2011
Tram. 362-00003/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Proposta de compareixença del director ge-
neral de Cooperació al Desenvolupament 
davant la Sindicatura de Comptes amb rela-
ció al Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 34/2013, sobre l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, corres-
ponent al 2011
Tram. 362-00004/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Polí-
tiques de Joventut amb la consellera d’En-
senyament sobre la situació dels joves en el 
moment d’accedir a la universitat i a la for-
mació professional
Tram. 355-00081/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió de Polítiques de Joventut, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 358.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre l’impacte de la Llei de l’Estat 
20/2013, de garantia de la unitat de mercat
Tram. 355-00111/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 357.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre la xarxa 
Tributs de Catalunya
Tram. 355-00118/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
05.03.2014, DSPC-C 360.
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Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre la inaugu-
ració de Tributs de Catalunya
Tram. 355-00119/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
05.03.2014, DSPC-C 360.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els canvis 
en l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 355-00120/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
05.03.2014, DSPC-C 360.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Miquel Reverte i Mariné, 
president d’H20 Gais, Lesbianes, Bisexuals 
i Transsexuals del Camp de Tarragona, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00227/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 359.

Compareixença de Pau Gálvez, del Consell 
Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i 
Bisexuals de Girona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de drets de les persones gais, lesbi-
anes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00228/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 359.

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fis-
cal coordinador del Servei de Delictes d’Odi 
i Discriminació de la Fiscalia Provincial de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00231/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 359.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació LGTB Talcomsom, d’Osona, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00235/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 359.

Compareixença de Santos Fèlix, exvicepre-
sident del Consell Nacional de Lesbianes, 
Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transse-
xuals, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise-
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00250/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 359.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola d’Associacions de 
Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals 
(Colegas) amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bi-
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00253/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 359.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Ambientòlegs de Catalunya davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a in-
formar sobre les activitats i les propostes del 
Col·legi amb relació a la situació ambiental
Tram. 357-00295/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 356.

Compareixença del secretari de Polítiques 
Educatives davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a informar sobre l’accés 
dels joves a la universitat
Tram. 357-00463/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 05.03.2014, 
DSPC-C 358.

Compareixença d’una representació de la Fe-
deració d’Associacions de Gent Gran de Cata-
lunya la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració per a exposar la situació de la gent gran
Tram. 357-00549/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 04.03.2014, 
DSPC-C 355.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 04.03.2014, 
DSPC-C 355.
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
04.03.2014, DSPC-C 355.

Compareixença de Josep Montané Capdevi-
la davant la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00560/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 361.

Compareixença de Josep Guardiola Salinas, 
coordinador de l’Equip de Recerca en Diver-
sitat i Inclusió en Societats Complexes del 
Departament de Pedagogia Aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a exposar les conclusions del projec-
te europeu Sírius
Tram. 357-00583/10

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. 21, tinguda el 04.03.2014, DSPC-C 355.

Compareixença del director general d’Ener-
gia, Mines i Seguretat Industrial davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial i la necessitat d’adaptar-lo 
a la normativa de la Unió Europea
Tram. 357-00584/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
21, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 357.

Compareixença del secretari d’Empresa i 
Competitivitat davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació per a informar sobre el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial i la 
necessitat d’adaptar-lo a la normativa de la 
Unió Europea
Tram. 357-00585/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
21, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 357.

Compareixença de la secretària general de 
Benestar Social i Família davant la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes amb relació al 
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 28/2013, sobre el Programa 314, atenció 
a la immigració, del Departament de Benes-
tar Social i Família, corresponent al 2011
Tram. 363-00003/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 
núm. 11, tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.
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Compareixença de l’ex-director general de Co-
operació al Desenvolupament davant la Sindi-
catura de Comptes amb relació al Procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 34/2013, so-
bre l’Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament, corresponent al 2011
Tram. 363-00004/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 
núm. 11, tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 28

Convocada per al dia 12 de març de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

12 de març de 2014

09.30 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dijous 13 de març, a les 10.00 h).

2. Debat general sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats. Tram. 255-00006/10. Grup Parlamentari 
Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Grup Mixt. 
Substanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre el sector agroalimen-
tari i el problema dels purins. Tram. 300-00141/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre el desmembrament de 
l’Institut Català de la Salut. Tram. 300-00142/10. Mar-
ta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Subs-
tanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de sa-
lut i el futur del sistema sanitari públic. Tram. 300-
00144/10. Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
amb relació a la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea relativa al cèntim sanitari. Tram. 300-
00147/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habi-
tatge. Tram. 300-00143/10. Grup Mixt. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les condicions i els 
mitjans necessaris per al compliment de les funcions 
dels mossos d’esquadra i els bombers. Tram. 300-
00145/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’esborrany del decret 
de plantilles i de provisió de places de docents. Tram. 
300-00146/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Tram. 302-00128/10. Grup Parlamenta-
ri Socialista. Debat i votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els mitjans de comunicació. Tram. 302-00133/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’increment de les tarifes del transport metropolità i el 
finançament del transport públic. Tram. 302-00129/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’energia. Tram. 302-00130/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política energètica. Tram. 302-00131/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les retallades en les polítiques de suport a la famí-
lia. Tram. 302-00132/10. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació.

16. Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 24/2013, del 
26 de desembre, del sector elèctric. Tram. 212-00009/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 57447), G. P. de Convergència i Unió (reg. 
57690) i G. P. Socialista i G. P. d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 57791). 
Debat i votació de la proposta d’interposició de recurs 
d’inconstitucionalitat.

Palau del Parlament, 7 de març de 2014

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català
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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 de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
corresponent al 2013
Tram. 334-00059/10

Presentació
Director, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Reg. 56744 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

d’Afers Institucionals: Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Enguany correspon a la Institució que dirigeixo sot-
metre’s al control parlamentari, donant així compli-
ment al mandat contingut a la Llei 14/2008, de 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de retre 
comptes de la seva gestió amb una memòria anual.

Em plau fer-vos a mans, juntament amb la present co-
municació, el text de la memòria corresponent a l’exer-
cici 2013.

Rebeu una atenta salutació,

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Daniel de Alfonso Laso
Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

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

Comunicació dels expedients d’alienació de 
béns immobles de la Generalitat
Tram. 334-00060/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 57239 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’article 18.1 del Text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, trame-
to adjunta la comunicació dels expedients d’alienació 
de bens immobles de valor superior a trenta milions 
d’euros tramitats per la Generalitat de Catalunya du-
rant l’any 2013.

Barcelona, 24 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Annex

Alienacions directes de finques realitzades durant 
l’any 2013 per la Generalitat de Catalunya: 

– Barcelona, Via Augusta, 202-226. Per Acord del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya de data 25 de juny 
de 2013, publicat al DOGC 6405, de 27.06.2013, es 
va autoritzar l’alienació directa de la finca ressenyada, 
com a cos cert, amb tots els seus drets, instal·lacions i 
pertinences, per un preu de 42.703.623,00 €, impostos 
a part.


	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)



	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe de transparència amb relació a l’execució de la pròrroga pressupostària
	Tram. 250-00719/10
	Retirada

	Proposta de resolució sobre el procés de reestructuració i privatització de Catalunya Banc
	Tram. 250-00720/10
	Rebuig

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

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

	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
	Rebuig

	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
	Rebuig



	3.	Tramitacions en curs
	3.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01.	Projectes de llei
	Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 200-00005/10
	Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris
	Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades

	Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l’i
	Tram. 200-00016/10
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació
	Tram. 200-00017/10
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.01.01.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
	Tram. 202-00022/10
	Inici de la tramitació parlamentària


	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la coordinació entre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya i les policies i les forces de seguretat de l’Estat
	Tram. 250-00871/10
	Esmenes presentades

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

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

	Proposta de resolució sobre el compliment de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
	Tram. 250-00878/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre una piulada feta pel president de Plataforma per Catalunya
	Tram. 250-00879/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la reserva de fons de La Marató per a projectes de medicina preventiva en la població infantil
	Tram. 250-00884/10
	Esmenes presentades

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

	Proposta de resolució sobre el rebuig de la proposta de tractar els residus d’armes químiques de Síria a la planta de residus especials de Constantí (Tarragonès)
	Tram. 250-00888/10
	Esmenes presentades

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

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

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

	Proposta de resolució sobre les modificacions legals per a la classificació dels agents i caporals de les policies locals en el grup C1
	Tram. 250-00895/10
	Esmenes presentades

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

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

	Proposta de resolució sobre els habitatges que són propietat de les entitats financeres
	Tram. 250-00901/10
	Esmenes presentades

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

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

	Proposta de resolució sobre la tarifació dels procediments de mediació de consum
	Tram. 250-00906/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució d’oposició a la destrucció de l’arsenal químic de Síria a Catalunya
	Tram. 250-00908/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el tancament de la sala de comandament de la regió policial Pirineu Occidental
	Tram. 250-00909/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la commemoració de la publicació del llibre Els altres catalans, de Francesc Candel
	Tram. 250-00910/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la segona fase de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
	Tram. 250-00911/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Abrera
	Tram. 250-00912/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de reprovació de la senadora Alícia Sánchez-Camacho
	Tram. 250-00913/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la incorporació d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
	Tram. 250-00914/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per a projectes de joventut
	Tram. 250-00915/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el plantejament d’aturar l’economia catalana
	Tram. 250-00916/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la incorporació d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
	Tram. 250-00917/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aportació a les beques de menjador i el finançament del servei de menjador escolar al Vallès Occidental
	Tram. 250-00918/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la necessitat i la viabilitat de convertir en institut l’Escola Lola Anglada, de Badalona
	Tram. 250-00920/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la delegació de vot dels càrrecs electes
	Tram. 250-00921/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la protecció dels boscos madurs
	Tram. 250-00922/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’ocupació il·legal d’habitatges al barri de Can Puiggener, de Sabadell
	Tram. 250-00923/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la publicació de les balances fiscals
	Tram. 250-00924/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sant Martí, de Barcelona
	Tram. 250-00926/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera
	Tram. 250-00927/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de la ràtio de 4,5 agents de policia per cada 1.000 habitants
	Tram. 250-00929/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació d’uniformes complets i adequats als agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00930/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els problemes estructurals o de manteniment de les comissaries i dependències policials dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00931/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de la xarxa Rescat a les línies de metro
	Tram. 250-00932/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a Vilafranca del Penedès i sobre el millorament d’altres parcs de bombers
	Tram. 250-00936/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la convocatòria de places per a bombers professionals durant el 2014
	Tram. 250-00938/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
	Tram. 250-00939/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el tractament prioritari 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la línia de molt alta tensió entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes
	Tram. 250-00942/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Portal de les Lletres Catalanes
	Tram. 250-00944/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’expedient de regulació d’ocupació del Gran Teatre del Liceu
	Tram. 250-00945/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Escola Vicente Aleixandre, de Martorell
	Tram. 250-00946/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	Tram. 250-00947/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya
	Tram. 250-00948/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presentació del Pla d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 2014-2017
	Tram. 250-00949/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la carretera de Begues BV-2041
	Tram. 250-00950/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els impresos de sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum de Catalunya
	Tram. 250-00951/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de les comissaries dels Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - Sant Gervasi i de Sant Martí, de Barcelona
	Tram. 250-00952/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les instal·lacions dels Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de Barcelona
	Tram. 250-00953/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00954/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les mancances de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00955/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el subministrament de medicaments als detinguts en les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00956/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la cobertura de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat)
	Tram. 250-00957/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment del parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00958/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’ús de la toponímia a l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 250-00959/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aplicació del Programa de consum de llet a les escoles combinat amb el Pla de consum de fruites i hortalisses
	Tram. 250-00960/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla quinquennal per a la implantació de xarxes protectores contra les pedregades
	Tram. 250-00961/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts dels plans de millora pendents
	Tram. 250-00962/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de les oficines del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’Almacelles i Alcarràs
	Tram. 250-00963/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’anul·lació d’una instrucció del Departament de Justícia amb relació a la continuïtat dels interins
	Tram. 250-00964/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
	Tram. 250-00965/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació del Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès
	Tram. 250-00966/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la definició d’«escarni» feta per diversos tribunals de justícia
	Tram. 250-00967/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’actuació policial al Centre Social Can Vies, de Barcelona, el 29 de gener de 2014
	Tram. 250-00968/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el material antiavalots dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00969/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per a afrontar la manca de mitjans dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00970/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de rebuig d’unes declaracions de la presidenta del Partit Popular de Catalunya
	Tram. 250-00971/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport als treballadors de l’empresa Albasa, de Sant Vicenç de Castellet
	Tram. 250-00972/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat del centre de comandament dels Mossos d’Esquadra al Pirineu
	Tram. 250-00973/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
	Tram. 250-00974/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració i la tramesa al Govern de l’Estat d’una proposta sobre la demarcació i la planta judicial a Catalunya
	Tram. 250-00975/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de rebuig del fet que el port de Tarragona torni a acollir vaixells de guerra
	Tram. 250-00976/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de rebuig de la Proposició de llei orgànica de modificació de la Llei orgànica del poder judicial, relativa a la justícia universal
	Tram. 250-00977/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Esteve Sesrovires
	Tram. 250-00978/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
	Tram. 250-00979/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP Montornès del Vallès
	Tram. 250-00980/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 de les escoles Mare de Déu del Rocío i La Vinyala, de Sant Vicenç dels Horts
	Tram. 250-00981/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la constitució d’un ens de planificació i gestió per a preservar el paisatge del Priorat
	Tram. 250-00982/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
	Tram. 250-00983/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reconegut en la borsa de treball de personal docent
	Tram. 250-00984/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la Independència
	Tram. 250-00985/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el manteniment dels cabals ambientals dels rius de les conques internes
	Tram. 250-00986/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’ecografia al CAP Sant Sadurní d’Anoia
	Tram. 250-00987/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la catalogació de l’església de Santa Maria, de Llorenç de Rocafort, com a bé cultural d’interès nacional
	Tram. 250-00988/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’obertura de línies educatives de tarda en l’educació obligatòria
	Tram. 250-00989/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la defensa de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 250-00990/10
	Presentació

	Proposta de resolució de suport al dret d’autodeterminació del Sàhara Occidental
	Tram. 250-00991/10
	Presentació

	Proposta de resolució de suport als petits estalviadors afectats pel frau de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles i Arte y Naturaleza Gespart
	Tram. 250-00992/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas pel Penedès
	Tram. 250-00993/10
	Presentació


	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre el sector agroalimentari i el problema dels purins
	Tram. 300-00141/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre el desmembrament de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 300-00142/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
	Tram. 300-00143/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic
	Tram. 300-00144/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les condicions i els mitjans necessaris per al compliment de les funcions dels mossos d’esquadra i els bombers
	Tram. 300-00145/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre l’esborrany del decret de plantilles i de provisió de places de docents
	Tram. 300-00146/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes amb relació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa al cèntim sanitari
	Tram. 300-00147/10
	Presentació



	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
	Tram. 410-00001/10
	Substitució temporal de membres


	4.45.13.	Comissions específiques d’estudi
	Composició de la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària
	Tram. 406-00001/10
	Substitució de diputats


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 312/X, sobre l’elaboració d’un pla de serveis i atenció sanitària per al Ripollès
	Tram. 290-00268/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 315/X, sobre el manteniment de les ambulàncies, els vehicles i el personal de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
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	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 350/X, sobre la cessió d’ús o propietat de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç dels Horts
	Tram. 290-00305/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 354/X, sobre la redacció d’un pla de revitalització econòmica de les comarques que tenen centrals nuclears
	Tram. 290-00309/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 357/X, sobre l’acció internacional i la cooperació al desenvolupament dels ajuntaments
	Tram. 290-00312/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 
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	4.50.02.	Compliment de mocions
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	Pròrroga del termini per a retre comptes
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	Tram. 390-00054/10
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	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 76/X, sobre les mesures per a afrontar la violència per motius polítics
	Tram. 390-00076/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 77/X, sobre la seguretat ciutadana
	Tram. 390-00077/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 78/X, sobre els drets de les dones
	Tram. 390-00078/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 79/X, sobre la pèrdua de drets en matèria sanitària
	Tram. 390-00079/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 80/X, sobre les conseqüències sanitàries de les retallades
	Tram. 390-00080/10
	Designació de la Comissió competent


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el Pla integral contra la violència masclista
	Tram. 354-00234/10
	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
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la derogació del tercer grau penitenciari a diversos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	Tram. 354-00249/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la inauguració de Tributs de Catalunya
	Tram. 354-00250/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els canvis en l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 354-00251/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre els actes commemoratius del setanta-cinquè aniversari de l’exili republicà
	Tram. 354-00255/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre els actes commemoratius del cinquantè aniversari d’Els altres catalans de Francesc Candel
	Tram. 354-00256/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les epidèmies del VIH i de les altres infeccions de transmissió sexual
	Tram. 354-00261/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre les causes de la dimissió del secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals
	Tram. 354-00262/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Consell de Relacions Laborals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui el document «Recomanacions per a la negociació col·lectiva de plans d’igualtat»
	Tram. 356-00499/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Guardiola Salinas, coordinador de l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Benestar, Famíl
	Tram. 356-00563/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari del Pla integral del poble gitano davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el grau de desenvolupament i assoliment d’objectius del Pla integral del poble gitano
	Tram. 356-00587/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del subdirector general d’acció social, cívica i comunitària davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el grau de desenvolupament i assoliment d’objectius del Pla integral del poble gitano
	Tram. 356-00588/10
	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
	Retirada de la 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
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Guerra Serra, delegat a Catalunya de l’Associació Nacional de Productors d’Energia Fotovoltaica, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de l’energia fotovoltaica
	Tram. 356-00607/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè expliqui els efectes de l’admissió a tràmit de la querella presentada contra professionals i directius de l’Institut
	Tram. 356-00620/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial i la necessitat d’adaptar-lo a la normativa de la U
	Tram. 356-00624/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial i la necessitat d’adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea
	Tram. 356-00625/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona Barbarà, director científic del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les epidèmies del VIH i de les altres infecci
	Tram. 356-00626/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Mallolas Masferrer, cap de l’Hospital de Dia de VIH/Sida de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les epidèmies del VIH i de les altres infeccions de transmiss
	Tram. 356-00627/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Treball VIH/Sida, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual
	Tram. 356-00628/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miguel Luis Acosta Martínez, director de la Fundació Acollida i Esperança i coordinador de la Comissió de VIH/Sida i Exclusió Social de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, davant la Comissió de Salut perquè in
	Tram. 356-00629/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Anna Rafel Campàs, coordinadora de l’Associació Antisida de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual
	Tram. 356-00630/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Paricio Salas, director de l’entitat Sida-Studi, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual
	Tram. 356-00631/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juan Sebastián Hernández Fernández, president del Grup de Treball sobre Tractaments del VIH, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual
	Tram. 356-00632/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Coll, representant del Projecte dels Noms, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual
	Tram. 356-00633/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de la secretària general de Benestar Social i Família davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la immigració, del De
	Tram. 362-00003/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Sindicatura de Comptes amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, correspone
	Tram. 362-00004/10
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera d’Ensenyament sobre la situació dels joves en el moment d’accedir a la universitat i a la formació professional
	Tram. 355-00081/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’impacte de la Llei de l’Estat 20/2013, de garantia de la unitat de mercat
	Tram. 355-00111/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la xarxa Tributs de Catalunya
	Tram. 355-00118/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la inauguració de Tributs de Catalunya
	Tram. 355-00119/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els canvis en l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 355-00120/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Miquel Reverte i Mariné, president d’H20 Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals del Camp de Tarragona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homof
	Tram. 353-00227/10
	Substanciació

	Compareixença de Pau Gálvez, del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Girona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò
	Tram. 353-00228/10
	Substanciació

	Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’e
	Tram. 353-00231/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació LGTB Talcomsom, d’Osona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00235/10
	Substanciació

	Compareixença de Santos Fèlix, exvicepresident del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l
	Tram. 353-00250/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola d’Associacions de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals (Colegas) amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació 
	Tram. 353-00253/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les activitats i les propostes del Col·legi amb relació a la situació ambiental
	Tram. 357-00295/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 357-00463/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	Compareixença de Josep Montané Capdevila davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00560/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Guardiola Salinas, coordinador de l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració
	Tram. 357-00583/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial i la necessitat d’adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea
	Tram. 357-00584/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial i la necessitat d’adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea
	Tram. 357-00585/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la secretària general de Benestar Social i Família davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la immigració, del Departament de
	Tram. 363-00003/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de l’ex-director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Sindicatura de Comptes amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corresponent al 20
	Tram. 363-00004/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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