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

1.10. Resolucions

Resolució 614/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament del deute del projecte d’intervenció integral del 
barri de la Ribera de Montcada i Reixac
Tram. 250-00943/10
Adopció p. 11

Resolució 615/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la convocatòria de places de bombers
Tram. 250-00242/10
Adopció p. 11

Resolució 616/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les reaccions a l’actuació de la policia arran dels incidents 
ocorreguts a Mataró el primer cap de setmana d’agost del 2013
Tram. 250-00721/10
Adopció p. 11

Resolució 617/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adopció de mesures per a evitar les sostraccions d’aparells 
electrònics en llocs públics
Tram. 250-00751/10
Adopció p. 12

Resolució 618/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la formació específica dels cossos de seguretat i d’emer-
gències amb relació a la Llei orgànica 15/1999, de protecció 
de dades de caràcter personal
Tram. 250-00843/10
Adopció p. 12

Resolució 619/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de l’Informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 250-00878/10
Adopció p. 13

Resolució 620/X del Parlament de Catalunya, so-
bre una piulada del regidor de l’Ajuntament de Vic Josep 
Anglada
Tram. 250-00879/10
Adopció p. 13

Resolució 621/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les modificacions legals per a la classificació dels agents i 
caporals de les poli cies locals en el grup C1
Tram. 250-00895/10
Adopció p. 14

Resolució 622/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’ampliació del parc de bombers de Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00936/10
Adopció p. 14

Resolució 623/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de la plantilla necessària dels parcs de 
bombers
Tram. 250-00938/10
Adopció p. 14

Resolució 625/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’establiment d’una zona única escolar a Castellbisbal i la 
continuïtat de l’Institut Escola Les Vinyes d’aquesta població
Tram. 250-00834/10 i 250-00835/10
Adopció p. 15

Resolució 640/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció del nou edifici de l’Institut Les Aimerigues, de 
Terrassa
Tram. 250-00845/10
Adopció p. 15

Resolució 641/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres d’ampliació de l’Institut Gelida
Tram. 250-00856/10
Adopció p. 16

Resolució 642/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00862/10
Adopció p. 16

Resolució 643/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció i la posada en marxa del nou edifici de l’Insti-
tut de Torrelles de Llobregat
Tram. 250-00873/10
Adopció p. 16

Resolució 644/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’oferta educativa del districte setè de Sabadell
Tram. 250-00874/10
Adopció p. 17

Resolució 645/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Marta Mata del Vendrell
Tram. 250-00893/10
Adopció p. 17

Resolució 646/X del Parlament de Catalunya, de 
creació de la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 252-00013/10
Adopció p. 17

1.15. Mocions

Moció 97/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
procés de matriculació, els equipaments educatius i la provi-
sió de plantilles de docents
Tram. 302-00141/10
Aprovació p. 18
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Moció 98/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
accions per a potenciar el teixit productiu per mitjà del Bar-
celona Mobile World Capital
Tram. 302-00142/10
Aprovació p. 18

Moció 99/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
transport sanitari
Tram. 302-00143/10
Aprovació p. 20

Moció 100/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures per a garantir l’ordre públic, la seguretat ciutadana 
i les institucions de govern davant possibles mobilitzacions 
massives
Tram. 302-00144/10
Aprovació p. 21

Moció 101/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
internacionalització del dret a decidir i de la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya
Tram. 302-00145/10
Aprovació p. 22

Moció 102/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació del Programa de desenvolupament rural de Cata-
lunya
Tram. 302-00146/10
Aprovació p. 22

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
metropolitanes
Tram. 300-00155/10
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre la política lingüística i 
sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 300-00156/10
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta 
de l’Ebre
Tram. 300-00157/10
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre una resolució del De-
partament d’Ensenyament del 14 de març de 2014 i les dar-
reres sentències judicials sobre ensenyament
Tram. 300-00158/10
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de 
les persones amb més dificultats
Tram. 300-00159/10
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures vià-
ries per al desenvolupament econòmic
Tram. 300-00160/10
Substanciació p. 23

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2013
Tram. 360-00011/10
Debat de l’Informe en el Ple p. 23

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació d’impostos ambientals
Tram. 202-00019/10
Debat de totalitat p. 24
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 24

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00051/10
Debat de totalitat p. 24
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 24

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la conversió de la Fun-
dació Hospital Sant Bernabé, de Berga, en un consorci pú-
blic
Tram. 250-00579/10
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària per a l’obertura de l’Hospital de la Garrotxa, a Olot
Tram. 250-00664/10
Retirada p. 24

Proposta de resolució sobre l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00740/10
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la situació del centre 
cultural islàmic Al-Huda, de Mollet del Vallès
Tram. 250-00755/10
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre el projecte del CUAP 
El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00757/10
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’increment del pressu-
post per a salut el 2014
Tram. 250-00784/10
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció sanitària pública a les persones residents a Catalu-
nya que no han pogut obtenir l’empadronament
Tram. 250-00805/10
Retirada p. 25

Proposta de resolució sobre la no-aplicació del co-
pagament dels medicaments que es dispensen als hospitals
Tram. 250-00806/10
Retirada p. 25

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal i el garanti-
ment del transport sanitari urgent a Castellbisbal
Tram. 250-00833/10
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el contracte del servei 
d’avions de vigilància i atac per a l’extinció d’incendis
Tram. 250-00861/10
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el personal mèdic del 
CAP Rocafonda-Palau, de Mataró
Tram. 250-00868/10
Retirada p. 25
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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
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’ocupació il·legal d’ha-
bitatges al barri de Can Puiggener, de Sabadell
Tram. 250-00923/10
Rebuig p. 25

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els criteris d’elaboració i difusió de les enquestes del Centre 
d’Estudis d’Opinió
Tram. 302-00147/10
Rebuig p. 25

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10
Debat de totalitat p. 26
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini per a proposar compareixences p. 26

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 pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn-
cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10
Debat de totalitat p. 26
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 26
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini per a proposar compareixences p. 26

Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10
Text presentat p. 26

3.01.02. 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 29

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els impresos de sol-
licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya
Tram. 250-00951/10
Esmenes presentades p. 30

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
Esmenes presentades p. 30

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
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre les pràctiques de tir 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00954/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre les mancances de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00955/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el subministrament de 
medicaments als detinguts en les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00956/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la cobertura de la Xar-
xa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de 
Catalunya (Rescat)
Tram. 250-00957/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00958/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
dels plans de millora pendents
Tram. 250-00962/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la dotació del Parc de 
Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-00966/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la definició d’«es carni» 
feta per diversos tribunals de justícia
Tram. 250-00967/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre l’actuació policial al 
Centre Social Can Vies, de Barcelona, el 29 de gener de 
2014
Tram. 250-00968/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el material antiavalots 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00969/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la constitució d’un ens 
de planificació i gestió per a preservar el paisatge del Priorat
Tram. 250-00982/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de la línia 9 del metro
Tram. 250-01048/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la modificació del ma-
pa de zones del sistema tarifari integrat i l’establiment d’un 
sistema de quilometratge per al projecte de la T-Mobilitat
Tram. 250-01049/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la compatibilització de 
les tasques ramaderes i les activitats turístiques a les instal-
lacions ramaderes
Tram. 250-01050/10
Presentació p. 36
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Proposta de resolució sobre la previsió d’instal·lació 
d’equipaments comercials en l’àmbit del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01051/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la declaració del parc 
natural de la conca lacustre de Banyoles
Tram. 250-01052/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
seguretat de la carretera C-31 i la revisió dels protocols d’in-
formació del tram sud
Tram. 250-01053/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de la carre-
tera C-32 entre Sitges i el Vendrell
Tram. 250-01054/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre les retallades previs-
tes en els Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violència 
Masclista
Tram. 250-01055/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre l’eliminació temporal 
dels drets derivats de l’assistència a òrgans col·legiats
Tram. 250-01056/10
Presentació p. 41

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 41

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 41

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les necessitats d’escolarització i d’equipaments edu-
catius
Tram. 302-00141/10
Esmenes presentades p. 42

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les accions per a potenciar el teixit productiu per mitjà 
del Barcelona Mobile World Capital
Tram. 302-00142/10
Esmenes presentades p. 44

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el transport sanitari
Tram. 302-00143/10
Esmenes presentades p. 48

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a garantir l’ordre públic, la seguretat 
ciutadana i les institu cions de govern davant possibles mo-
bilitzacions massives
Tram. 302-00144/10
Esmenes presentades p. 50

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la internacionalització del dret a decidir i de la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya
Tram. 302-00145/10
Esmenes presentades p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya
Tram. 302-00146/10
Esmenes presentades p. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els criteris d’elaboració i difusió de les enquestes del Centre 
d’Estudis d’Opinió
Tram. 302-00147/10
Esmenes presentades p. 54

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Horari del Registre General del Parlament i pròrroga 
automàtica de terminis
Tram. 240-00001/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 4) p. 55

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i Repro-
ductiva
Tram. 409-00001/10
Nomenament d’una relatora p. 55
Constitució p. 56

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. 56

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 182/X, sobre 
el programa i la memòria d’activitats de l’Any Espriu
Tram. 290-00147/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 56

Control del compliment de la Resolució 313/X, so-
bre el model sanitari de la regió sanitària de Girona
Tram. 290-00269/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 318/X, so-
bre l’atenció primària a Gavà
Tram. 290-00274/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 319/X, so-
bre l’Hospital de Viladecans
Tram. 290-00275/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 361/X, so-
bre la compareixença d’una representació del Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars en seu parlamentària
Tram. 290-00316/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59
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Control del compliment de la Resolució 363/X, so-
bre l’ampliació de funcions del Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars
Tram. 290-00318/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 406/X, so-
bre la realització d’estudis relatius a les necessitats deriva-
des de la implantació del projecte BCN World i l’avaluació de 
l’impacte d’aquest projecte
Tram. 290-00359/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 410/X, so-
bre la redacció del pla específic de millorament de la qualitat 
de l’aire en els termes municipals del Masnou i de Premià de 
Dalt i sobre les mesures correctores corresponents
Tram. 290-00363/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 411/X, so-
bre el millorament dels serveis de transport públic per carre-
tera a les Terres de l’Ebre i a la Costa Daurada
Tram. 290-00364/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 416/X, so-
bre la posada en funcionament de l’àrea de rodalia del Camp 
de Tarragona
Tram. 290-00369/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 417/X, sobre 
el pagament a l’Ajuntament de Tarragona de les quotes pen-
dents dels plans integrals de barri i sobre una nova convoca-
tòria dels programes de barris
Tram. 290-00370/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 420/X, so-
bre la presentació de les bases jurídiques perquè les entitats 
del tercer sector social es puguin acollir al Fons de garantia 
econòmica i social
Tram. 290-00373/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 424/X, so-
bre les mesures per a millorar serveis de l’Hospital Universi-
tari de Bellvitge
Tram. 290-00377/10
Sol·licitud de pròrroga p. 62
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 62

Control del compliment de la Resolució 425/X, so-
bre la publicació dels contractes amb els proveïdors i pres-
tataris de serveis sanitaris i dels informes de la Central de 
Resultats
Tram. 290-00378/10
Sol·licitud de pròrroga p. 63
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 63

Control del compliment de la Resolució 426/X, sobre 
la publicació de les dades del Servei Català de la Salut relati-
ves a les llistes d’espera
Tram. 290-00379/10
Sol·licitud de pròrroga p. 63
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 63

Control del compliment de la Resolució 427/X, so-
bre els serveis sanitaris d’urgències i l’atenció sanitària con-
tinuada a Sabadell
Tram. 290-00380/10
Sol·licitud de pròrroga p. 63
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

Control del compliment de la Resolució 428/X, so-
bre la reordenació de l’atenció mèdica nocturna a l’àrea bà-
sica de salut de Caldes de Montbui
Tram. 290-00381/10
Sol·licitud de pròrroga p. 64
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

Control del compliment de la Resolució 429/X, so-
bre l’ampliació del CAP Joan Mirambell, de Caldes de Mont-
bui
Tram. 290-00382/10
Sol·licitud de pròrroga p. 64
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

Control del compliment de la Resolució 430/X, so-
bre la cartera de serveis del CUAP La Solana, a Sant Andreu 
de la Barca
Tram. 290-00383/10
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 65

Control del compliment de la Resolució 431/X, so-
bre la cartera de serveis del CUAP El Serral, a Sant Vicenç 
dels Horts
Tram. 290-00384/10
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 65

Control del compliment de la Resolució 432/X, so-
bre l’avaluació del model d’urgències d’atenció primària 
d’Osona
Tram. 290-00385/10
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 66

Control del compliment de la Resolució 433/X, so-
bre la construcció del nou Hospital Universitari Doctor Jo-
sep Trueta, a Girona
Tram. 290-00386/10
Sol·licitud de pròrroga p. 66
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 66

Control del compliment de la Resolució 434/X, so-
bre el garantiment de l’atenció continuada a Lloret de Mar i 
l’emplaçament del centre d’atenció primària
Tram. 290-00387/10
Sol·licitud de pròrroga p. 66
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 66

Control del compliment de la Resolució 435/X, so-
bre el servei d’atenció continuada a Tossa de Mar i la planifi-
cació sanitària de la Selva Marítima
Tram. 290-00388/10
Sol·licitud de pròrroga p. 67
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 67

Control del compliment de la Resolució 436/X, so-
bre la generalització del Programa de suport a la salut men-
tal en l’atenció primària
Tram. 290-00389/10
Sol·licitud de pròrroga p. 67
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 67

Control del compliment de la Resolució 438/X, so-
bre les obres de construcció de l’Escola Lola Anglada, de 
Badalona
Tram. 290-00391/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 67

Control del compliment de la Resolució 439/X, sobre 
la redacció del projecte executiu i la licitació de les obres de 
l’Escola Montigalà, de Badalona
Tram. 290-00392/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 440/X, sobre 
el manteniment de l’ètica filosòfica en l’ensenyament secun-
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dari obligatori i de la filosofia i la història de la filosofia en els 
batxillerats
Tram. 290-00393/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 441/X, sobre 
la renovació del sistema educatiu per a les persones sordes
Tram. 290-00394/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 442/X, sobre 
el suport als alumnes sords
Tram. 290-00395/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 443/X, sobre 
la continuïtat de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia
Tram. 290-00396/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 444/X, sobre 
el compromís amb l’Euroregió Pirineus Mediterrània i l’im-
puls polític i de finançament d’aquesta entitat territorial
Tram. 290-00397/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 445/X, de 
suport a la transició cap a un nou règim democràtic i de lli-
bertats a Síria
Tram. 290-00398/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control del compliment de la Resolució 493/X, sobre 
la inclusió del peatge de les Fonts, de la carretera C-16, en el 
Pla d’homogeneïtzació de peatges
Tram. 290-00441/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 82/X, sobre les 
polítiques contra el frau fiscal
Tram. 390-00082/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 71

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el 
contingut i els motius de la carta que ha tramès als alcaldes 
amb relació a l’organització de la consulta sobre el futur po-
lític de Catalunya
Tram. 354-00278/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’incendi del Vendrell 
(Baix Penedès) del 26 de març de 2014
Tram. 354-00279/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de 
les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts 
per agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona i Salou
Tram. 354-00281/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de 
les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts 
per agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona i Salou
Tram. 354-00282/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés, pre-
sident de la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 356-00179/10
Retirada de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 356-00270/10
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés, ex-
president de la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la 
Comissió de Salut perquè expliqui els motius de la dimissió 
en bloc de la Junta
Tram. 356-00282/10
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel 
Basáñez, exrepresentant de la Generalitat a la Junta del Pa-
tronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00283/10
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença d’Enric Agustí i Fabré, 
exrepresentant de la Generalitat a la Junta del Patronat de la 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els mo-
tius de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00284/10
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Pé-
rez Sánchez, exrepresentant del Capítol Catedralici a la Jun-
ta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00285/10
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta, 
exrepresentant de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta del 
Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00286/10
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de Joan Manuel 
Basáñez davant la Comissió de Salut perquè informi so-
bre la situació de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de 
Barcelona
Tram. 356-00287/10
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença d’Enric Agustí Fabre 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació 
de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00288/10
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Pérez 
Sánchez davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00289/10
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00290/10
Rebuig de la sol·licitud p. 74
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Sol·licitud de compareixença de Carme Pérez da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00291/10
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el paper de l’ali-
mentació en la salut i en les patologies cròniques i sobre el 
paper dels professionals sanitaris graduats en nutrició
Tram. 356-00365/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre la crisi patida pel servei del transport sanitari
Tram. 356-00370/10
Retirada de la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Diabètics de Catalunya davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones 
amb diabetis
Tram. 356-00377/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la 
Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció pre-
coç de les desigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00378/10
Retirada de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Pediatria davant la Comissió de 
Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les de-
sigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00379/10
Retirada de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Cata-
lunya davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de 
la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00381/10
Retirada de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Piqué, 
director de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital Clínic de 
Barcelona
Tram. 356-00382/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença del director del Ser-
vei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui la distribució de les retallades pressupostàries del 
2013 per al sistema sanitari català i la reordenació assisten-
cial territorial
Tram. 356-00392/10
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Raül López Arnal-
tes, secretari general de la Unió General de Treballadors - 
Clínic, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 356-00394/10
Retirada de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Sergi Hurtado 
Abad, secretari general de Comissions Obreres - Clínic, da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 356-00395/10
Retirada de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de representants de l’As-
sociació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Sa-

lut perquè informin sobre la situació de l’acompanyament en el 
tram final de la vida i de les seves propostes de futur
Tram. 356-00401/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de responsables del 
Programa d’acompanyament en el tram final de la vida del 
Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre les mesures del Departament en aquesta ma-
tèria i les propostes de futur
Tram. 356-00402/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Ba-
tista, expert internacional i director de la Càtedra de Cures 
Pal·liatives de la Universitat de Vic, davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui la seva experiència amb relació a les 
cures pal·liatives i el tram final de la vida
Tram. 356-00403/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni Brog-
gi i Trias, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el debat 
ètic sobre el tram final de la vida, l’Informe sobre l’eutanàsia 
i l’ajuda al suïcidi del 2006 i l’evolució del document de vo-
luntats anticipades
Tram. 356-00404/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
Pla director de salut mental i addiccions davant la Comissió 
de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la 
creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-
2016
Tram. 356-00463/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
Pla director d’oncologia davant la Comissió de Salut perquè 
avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i 
expliqui les propostes per al període 2013-2016
Tram. 356-00464/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
Pla director de malalties de l’aparell circulatori davant la Co-
missió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des 
de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 
2013-2016
Tram. 356-00465/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
Pla director de malalties reumatològiques i de l’aparell loco-
motor davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions 
dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propos-
tes per al període 2013-2016
Tram. 356-00466/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Diabètics de Catalunya davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre els malalts amb diabetis
Tram. 356-00529/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Antó 
Boqué, director del Centre de Recerca en Epidemiologia Am-
biental, davant la Comissió de Salut perquè expliqui les con-
seqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica de 
la Regió Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00551/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, directora 
de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a 



14 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 301

SUMARI 8

Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement», davant la Co-
missió de Salut perquè presenti aquest informe
Tram. 356-00555/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell, 
directora general de Biocat, davant la Comissió de Salut per-
què presenti l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les 
biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement»
Tram. 356-00556/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Raya, director 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió de l’ante-
rior director del Centre de Medicina Regenerativa de Barce-
lona i sobre les línies de recerca del Centre
Tram. 356-00564/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, 
representant del Departament de Salut al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00565/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Josep Martorell, 
representant del Departament d’Economia i Coneixement 
al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barce-
lona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00566/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, repre-
sentant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00567/10
Retirada de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del representant de 
l’Institut de Salut Carles III al Patronat del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la dimissió del director del Centre de Medi-
cina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00568/10
Retirada de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del representant del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques al Patronat 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00569/10
Retirada de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00570/10
Retirada de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la dimissió del director del Centre de Me-
dicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00571/10
Retirada de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat Politècnica de Catalunya al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00572/10
Retirada de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació d’Associacions d’Implants Coclears davant la 
Comissió de Salut perquè expliquin la tasca i les prioritats 
de l’entitat
Tram. 356-00603/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Junta de Personal de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui la situació dels serveis d’urgències 
de l’hospital
Tram. 356-00608/10
Retirada de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Manuel Piñar, pre-
sident de la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui la situació dels serveis d’urgències de l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge
Tram. 356-00609/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta 
Blasco, delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’atenció 
continuada i les urgències a Barcelona
Tram. 356-00615/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Jaume Estany Ri-
cart, gerent de l’àmbit Barcelona Ciutat de la regió sanitària de 
Barcelona, davant la Comissió de Salut, perquè informi sobre 
l’atenció continuada i les urgències a Barcelona
Tram. 356-00616/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mateu i Serra, 
secretari de Salut Pública, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la regulació de les associacions de cànna-
bis de Catalunya
Tram. 356-00636/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de Joan Colom i Far-
ran, subdirector general de Drogodependències, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la regulació de les 
associacions de cànnabis de Catalunya
Tram. 356-00637/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de SOS Veneçuela - Barcelona davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre 
les activitats de l’entitat
Tram. 356-00646/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Aliança per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre les activitats de l’entitat
Tram. 356-00649/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Co-
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missió d’Interior perquè informi sobre l’incendi del Vendrell 
(Baix Penedès) del 26 de març de 2014
Tram. 356-00668/10
Sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les actuacions policials amb relació a l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012 a l’au-
tovia B-24
Tram. 356-00671/10
Sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença del director general 
del Sistema d’Emergències Mèdiques davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre l’assistència a una agent dels 
Mossos d’Esquadra que va ésser atropellada el 23 de juliol 
de 2012 a l’autovia B-24
Tram. 356-00672/10
Sol·licitud p. 81

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans amb el conseller de Justícia sobre el Pla d’equipa-
ments judicials
Tram. 355-00110/10
Substanciació p. 81

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la deroga-
ció del tercer grau penitenciari a diversos ex-alts càrrecs de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 355-00124/10
Substanciació p. 81

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

Compareixença del responsable de l’Observatori 
de la Igualtat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar de 
les eines sobre gènere i comunicació elaborades pel Consell
Tram. 357-00060/10
Decaïment p. 81

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Entitats de Recerca davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats per a informar sobre la situació de 
la recerca i el model de recerca a Catalunya
Tram. 357-00331/10
Substanciació p. 81

Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, presi-
dent de la fundació Centre d’Informació i Documentació In-
ternacionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les 
actuacions i els objectius d’aquesta fundació
Tram. 357-00338/10
Substanciació p. 81

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Internacional d’Entitats Catalanes davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a explicar la 
situació de la Catalunya exterior i fer propostes per a millorar 
el suport als catalans de l’exterior
Tram. 357-00341/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’Albert Oliva Mateu, cap de l’Àrea 
Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana dels Mos-
sos d’Esquadra, davant la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones per a exposar la seva visió sobre 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. 357-00477/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació de SOS Vene-
çuela-Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre les activitats de 
l’entitat
Tram. 357-00614/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’una representació de l’Aliança 
per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les 
activitats de l’entitat
Tram. 357-00615/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre el paper de l’alimentació en la sa-
lut i en les patologies cròniques i sobre el paper dels profes-
sionals sanitaris graduats en nutrició
Tram. 357-00616/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Josep Maria Piqué, director de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Sa-
lut per a informar sobre la situació de l’Hospital Clínic de 
Barcelona
Tram. 357-00617/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de representants de l’Associació 
pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre la situació de l’acompanyament en el tram 
final de la vida i de les seves propostes de futur
Tram. 357-00618/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de responsables del Programa 
d’acompanyament en el tram final de la vida del Departa-
ment de Salut davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre les mesures del Departament en aquesta matèria i les 
propostes de futur
Tram. 357-00619/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Xavier Gómez Batista, expert 
internacional i director de la Càtedra de Cures Pal·liatives de 
la Universitat de Vic, davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliqui la seva experiència amb relació a les cures pal·liatives 
i el tram final de la vida
Tram. 357-00620/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Marc Antoni Broggi i Trias, pre-
sident del Comitè de Bioètica de Catalunya, davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre el debat ètic sobre el 
tram final de la vida, l’Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al 
suïcidi del 2006 i l’evolució del document de voluntats an-
ticipades
Tram. 357-00621/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença del responsable del Pla director de 
salut mental i addiccions davant la Comissió de Salut per-
què avaluï les accions dutes a terme des de la creació del 
Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
Tram. 357-00622/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença del responsable del Pla director 
d’oncologia davant la Comissió de Salut perquè avaluï les 
accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les 
propostes per al període 2013-2016
Tram. 357-00623/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83
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Compareixença del responsable del Pla director de 
malalties de l’aparell circulatori davant la Comissió de Salut 
perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del 
Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
Tram. 357-00624/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença del responsable del Pla director de 
malalties reumatològiques i de l’aparell locomotor davant la 
Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme 
des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al perí-
ode 2013-2016
Tram. 357-00625/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Diabètics de Catalunya davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre els malalts amb diabetis
Tram. 357-00626/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Josep Maria Antó Boqué, direc-
tor del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, da-
vant la Comissió de Salut perquè expliqui les conseqüències 
dels alts índexs de contaminació atmosfèrica de la Regió 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 357-00627/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’Adela Ferré, directora de 
l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències 
a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement», davant la 
Comissió de Salut perquè presenti aquest informe
Tram. 357-00628/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Montserrat Vendrell, directora 
general de Biocat, davant la Comissió de Salut perquè pre-
senti l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les bioci-
ències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement»
Tram. 357-00629/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’Àngel Raya, director del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre la dimissió de l’anterior direc-
tor del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i so-
bre les línies de recerca del Centre
Tram. 357-00630/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Carles Constante, representant 
del Departament de Salut al Patronat del Centre de Medici-
na Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 357-00631/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Josep Martorell, representant 
del Departament d’Economia i Coneixement al Patronat del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre la dimissió del direc-
tor del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 357-00632/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de representants de la Federació 
d’Associacions d’Implants Coclears davant la Comissió de 
Salut perquè expliquin la tasca i les prioritats de l’entitat
Tram. 357-00633/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Manuel Piñar, president de la 
Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès), davant la Comissió de Salut perquè expli-
qui la situació dels serveis d’urgències de l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge
Tram. 357-00634/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Cristina Iniesta Blasco, delega-
da de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre l’atenció continuada i les 
urgències a Barcelona
Tram. 357-00635/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Jaume Estany Ricart, gerent de 
l’àmbit Barcelona Ciutat de la regió sanitària de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre l’atenció 
continuada i les urgències a Barcelona
Tram. 357-00636/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Antoni Mateu i Serra, secretari 
de Salut Pública, davant la Comissió de Salut per a infor-
mar sobre la regulació de les associacions de cànnabis de 
Catalunya
Tram. 357-00637/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Joan Colom i Farran, subdirec-
tor general de Drogodependències, davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre la regulació de les associacions 
de cànnabis de Catalunya
Tram. 357-00638/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

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

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

Informe sobre la situació en data del 31 de desem-
bre de 2013 dels avals d’operacions amb venciment posteri-
or a l’1 de gener de 2013
Tram. 334-00062/10
Presentació p. 85

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 334-00063/10
Presentació p. 86

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers 
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de de-
sembre de 2013
Tram. 334-00064/10
Presentació p. 86

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constituci
onal

Procediment relatiu a la impugnació de disposici-
ons autonòmiques 1389/2013, interposada pel Govern de 
l’Estat contra la Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a de-
cidir del poble de Catalunya
Tram. 385-00001/10
Sentència del Tribunal Constitucional p. 86
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 614/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el pagament del deute del projecte 
d’intervenció integral del barri de la Ribera 
de Montcada i Reixac
Tram. 250-00943/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 20, 02.04.2014, DSPC-C 389

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 2 d’abril de 2014, ha debatut el text de la 
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), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 59437).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efec-
tiu el pagament del deute pendent que té amb l’Ajunta-
ment de Montcada i Reixac, relatiu al programa de la 
Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, 
al barri de la Ribera. Concretament s’ha d’efectuar un 
pagament de 340.415 euros aquest any 2014 i un altre 
de 275.612 euros l’any 2015.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

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

Resolució 615/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la convocatòria de places de bombers
Tram. 250-00242/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 394

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-

ció sobre la convocatòria de places de bombers (tram. 
250-00242/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 13691).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar, 
el 2015, cent places de bomber de nou accés, i a fer 
la convocatòria en promoció interna de cent vuitanta 
places de bomber d’escala tècnica, vuitanta-cinc pla-
ces de caporal, trenta places de sergent i quinze places 
d’oficial.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 616/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les reaccions a l’actuació de la policia 
arran dels incidents ocorreguts a Mataró el 
primer cap de setmana d’agost del 2013
Tram. 250-00721/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 394

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre les reaccions a l’actuació de la policia arran dels 
incidents ocorreguts a Mataró el primer cap de setma-
na d’agost (tram. 250-00721/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 40532).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport 
a la feina de la Policia Local de Mataró i del Cos de 
Mossos d’Esquadra davant els fets succeïts el primer 
cap de setmana d’agost del 2013 i els dies posteriors a 
Mataró (Maresme).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir als agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
la dotació de mitjans i recursos per a afrontar situa-
cions semblants a la que van patir agents d’aquest cos i 
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de la Policia Local de Mataró el primer cap de setma-
na d’agost del 2013.

b) Investigar les acusacions i revisar el material pu-
blicat en el qual s’acusa els agents de la Policia Lo-
cal de Mataró i dels Mossos d’Esquadra d’haver actuat 
per motivacions racistes i xenòfobes en les detencions 
practicades a Mataró durant el primer cap de setmana 
d’agost del 2013, i investigar també la publicació de les 
fotografies dels agents per si representa una vulnera-
ció de llurs drets i constitueix algun tipus de delicte, 
i, si escau, actuar jurídicament contra els responsables 
d’aquestes actuacions.

c) Revisar les concentracions que es van produir a Ma-
taró després de les detencions per a determinar si cal 
aplicar el procediment administratiu sancionador.

d) Continuar i intensificar la col·laboració amb l’Ajun-
tament de Mataró i la seva policia local i coordinar-s’hi 
per a dur a terme les actuacions a què fan referència 
les lletres b i c.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 617/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adopció de mesures per a evitar les 
sostraccions d’aparells electrònics en llocs 
públics
Tram. 250-00751/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 394

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’adopció de mesures per a evitar els robatoris 
d’aparells electrònics als adolescents en llocs públics 
(tram. 250-00751/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 46292).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar treballant per a evitar o disminuir les sos-
traccions de telèfons mòbils i dispositius semblants en 
espais d’elevada incidència, com discoteques, centres 
de lleure, concerts, festes públiques i esdeveniments 
amb gran afluència de gent, especialment d’adoles-

cents i joves, per tal de posar fre a l’increment d’aques-
tes sostraccions detectat entre el 2013 i el 2014.

b) Continuar treballant en línies d’investigació que 
condueixin a esbrinar la destinació dels aparells robats 
i si hi ha xarxes que hi trafiquin.

c) Donar als adolescents i joves consells i informaci-
ons que els puguin ésser útils per a evitar els robatoris 
i furts dels dispositius mòbils en els espais a què fa re-
ferència la lletra a.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 618/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la formació específica dels cossos de 
seguretat i d’emergències amb relació a la 
Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades 
de caràcter personal
Tram. 250-00843/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 394

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la formació específica dels cossos de seguretat i 
d’emergències amb relació a la Llei orgànica 15/1999, 
de protecció de dades de caràcter personal (tram. 250-
00843/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 54807).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar vetllant perquè els agents dels cossos 
de seguretat i d’emergències de Catalunya tinguin la 
formació específica necessària sobre la Llei orgànica 
15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, i la normativa que la desplega, i 
també sobre la normativa relativa al dret a la intimitat 
i la pròpia imatge.

b) Dur a terme les actuacions internes necessàries per 
a dilucidar qualsevol vulneració de la Llei orgànica 
15/1999, del deure de confidencialitat i del dret a la 
intimitat i la pròpia imatge que s’hagi pogut produir 
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amb motiu dels fets del 5 d’octubre, i, si escau, exigir 
les responsabilitats pertinents.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 619/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment de l’Informe de l’Autori
tat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 
corresponent al 2013
Tram. 250-00878/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 394

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el compliment de l’informe de l’Autoritat Cata-
lana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 
2013 (tram. 250-00878/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 57441) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 57451).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aten-
dre les recomanacions de l’Informe de l’Autoritat Ca-
talana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 
2013, i especialment a: 

a) 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, durant el 
temps mínim imprescindible i comunicant-ho imme-
diatament al col·legi d’advocats en què es produeix la 
detenció.

b) Reforçar les actuacions de formació i seguiment 
dels agents dels Mossos d’Esquadra per tal que en les 
detencions siguin degudament emplenats els registres 
corresponents i es vetlli per la plena garantia del dret 
de defensa de les persones detingudes.

c) Reforçar els mecanismes que permetin que la deten-
ció i l’escorcoll de les persones es facin sempre respec-
tant-ne la dignitat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern que, per 
mitjà de les competències que en matèria de coordina-

ció de les policies locals corresponen al Departament 
d’Interior, aquest fomenti que les actuacions de les po-
licies locals segueixin les recomanacions de l’Informe 
de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortu-
ra corresponent al 2013 i es garanteixin plenament els 
drets de la persona detinguda, i també que es faci el 
seguiment administratiu i amb totes les garanties de la 
situació de detenció tant en l’àmbit administratiu com 
en el judicial i es constitueixi dins de la Comissió de 
Policia de Catalunya un grup de treball específic per 
a analitzar el procediment de detenció i custòdia dels 
detinguts per part de les policies locals.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 620/X del Parlament de Catalunya, 
sobre una piulada del regidor de l’Ajuntament 
de Vic Josep Anglada
Tram. 250-00879/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 394

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre una piulada feta pel president de Plataforma 
per Catalunya (tram. 250-00879/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 56293) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 57439) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 57452).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar 
en coneixement de la policia i la fiscalia la piulada que 
el 2 de gener de 2014 va fer Josep Anglada, regidor de 
l’Ajuntament de Vic, que incloïa una fotografia d’un 
nen, perquè s’investigui si pot ésser considerat un de-
licte i un atac a la imatge i la intimitat del nen afectat.

2. El Parlament de Catalunya rebutja enèrgicament els 
atacs i les expressions de caràcter xenòfob, particu-
larment els que provinguin de càrrecs elegits pública-
ment, especialment si van dirigits a menors d’edat, i 
dóna tot el seu suport a la família afectada per la piu-
lada de Josep Anglada.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a refor-
çar les actuacions preventives dels mossos d’esquadra 
per tal de perseguir i evitar delictes de discriminació i 
xenofòbia i altres delictes d’odi, tant pel que fa a per-
sones físiques com a organitzacions i partits polítics 
que facin ús de discursos xenòfobs en llurs activitats, 
i a vetllar perquè aquest tipus d’atacs, per mitjà de les 
xarxes socials, sigui perseguit.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 621/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les modificacions legals per a la clas
sificació dels agents i caporals de les poli
cies locals en el grup C1
Tram. 250-00895/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 394

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre les modificacions legals per a la classificació 
dels agents i caporals de les policies locals en el grup 
C1 (tram. 250-00895/10), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 57454).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
modificacions legals necessàries perquè 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, per mitjà de la prò-
xima llei de mesures fiscals i administratives, de ma-
nera que l’aplicació d’aquesta mesura comporti que la 
diferència retributiva del sou base resultant de la clas-
sificació en el grup C1 es dedueixi del complement es-
pecífic de la corresponent relació de llocs de treball.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 622/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’ampliació del parc de bombers de Vi
lafranca del Penedès
Tram. 250-00936/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 394

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la construcció d’un parc de bombers a Vilafran-
ca del Penedès i sobre el millorament d’altres parcs de 
bombers (tram. 250-00936/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 59438).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar i 
renovar el parc de bombers de Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès).

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 623/X del Parlament de Catalu
nya, sobre el garantiment de la plantilla ne
cessària dels parcs de bombers
Tram. 250-00938/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 394

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la convocatòria de places per a bombers profes-
sionals durant el 2014 (tram. 250-00938/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 59439).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir la plantilla necessària perquè els parcs de bombers 
compleixin el sistema de dotació mínima per a asse-



14 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 301

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 15

gurar una capacitat d’actuació en emergències i que 
cap parc de bombers no hagi de tancar.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 625/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’establiment d’una zona única escolar 
a Castellbisbal i la continuïtat de l’Institut 
Escola Les Vinyes d’aquesta població
Tram. 250-00834/10 i 250-00835/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 21, 03.04.2014, DSPC-C 396

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 3 d’abril de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la continuïtat de l’Institut Es-
cola Les Vinyes, de Castellbisbal (tram. 250-00834/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 53027) i la Proposta de resolució 
sobre l’establiment d’una zona única escolar i el mante-
niment de l’oferta educativa a Castellbisbal (tram. 250-
00835/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 53028).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir una zona única escolar al municipi de Cas-
tellbisbal a partir de les preinscripcions per al curs es-
colar 2014-2015.

b) Garantir, per al curs escolar 2014-2015, la continuï-
tat de l’Institut Escola Les Vinyes amb l’oferta educa-
tiva de P3.

c) Treballar, durant l’any 2014, juntament amb el muni-
cipi i la comunitat educativa en el marc de la comissió 
creada, una proposta d’escolarització fruit del màxim 
consens per als propers anys per a aquesta localitat.

d) Establir un calendari de reunions d’aquesta comis-
sió amb la garantia que no serà anul·lada d’una manera 
unilateral.

e) Reconèixer la tasca de l’Institut Escola Les Vinyes i 
també el compromís del Departament d’Ensenyament 

d’apostar, en la mesura en què la Comissió ho acordi, 
per la seva continuïtat com a model educatiu.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 640/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció del nou edifici de l’Ins
titut Les Aimerigues, de Terrassa
Tram. 250-00845/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 21, 03.04.2014, DSPC-C 396

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’abril de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Les Aimerigues, de Terrassa (tram. 
250-00845/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
54813).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar, durant l’any 2014, els tràmits per a la licita-
ció del projecte de construcció del nou edifici de l’Ins-
titut Les Aimerigues, a la parcel·la cedida per l’Ajun-
tament de Terrassa, per a traspassar el projecte als 
Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occiden-
tal perquè l’executi i poder garantir que comencin les 
obres al llarg de l’any 2015.

b) Traslladar, des dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment al Vallès Occidental a l’equip directiu de Les Ai-
merigues, el calendari d’actuació, tan aviat com s’hagi 
redactat el projecte, a fi que es pugui emprendre im-
mediatament la construcció del nou institut.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 641/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les obres d’ampliació de l’Institut Gelida
Tram. 250-00856/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 21, 03.04.2014, DSPC-C 396

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’abril de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de 
l’Institut Gelida (tram. 250-00856/10), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 54816).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a concretar 
la data d’inici de les obres d’ampliació de l’Institut Ge-
lida i iniciar-les durant l’any 2014.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 642/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció de l’Institut Vallcarca, 
de Barcelona
Tram. 250-00862/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 21, 03.04.2014, DSPC-C 396

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’abril de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció de l’Insti-
tut Vallcarca, de Barcelona (tram. 250-00862/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
54518), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 54563) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54814).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Definir, abans que acabi el setembre del 2014, amb 
el Consorci d’Educació de Barcelona, la prioritat de la 
inversió a l’Institut Vallcarca, de Barcelona.

b) Habilitar, d’una manera temporal i mentre no es 
construeixi el nou institut, el solar disponible com 
a espai lúdic per a joves i infants del barri, tenint en 
compte les escoles dels voltants (Galatea, Josep Maria 
de Sagarra, Pare Poveda i Gravi), i també indicar, amb 
un cartell o amb un altre suport, que el solar està desti-
nat a la construcció de l’Institut Vallcarca.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 643/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció i la posada en marxa 
del nou edifici de l’Institut de Torrelles de 
Llobregat
Tram. 250-00873/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 21, 03.04.2014, DSPC-C 396

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’abril de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció i la po-
sada en marxa d’un institut d’educació secundària a 
Torrelles de Llobregat (tram. 250-00873/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 57468) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 57477).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir el diàleg amb la comunitat educativa i 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i buscar el mà-
xim consens per tal de definir un calendari d’actua-
cions que tingui per objectiu la construcció i la posa-
da en marxa, al més aviat possible, del nou edifici de 
l’Institut de Torrelles de Llobregat.

b) Garantir l’adequació dels espais i els recursos peda-
gògics i materials necessaris mentre no es faci el nou 
edifici de l’Institut de Torrelles de Llobregat.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 644/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’oferta educativa del districte setè de 
Sabadell
Tram. 250-00874/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 21, 03.04.2014, DSPC-C 396

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’abril de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre els centres educatius del 
districte setè de Sabadell (tram. 250-00874/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 57469) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 57478).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir la planificació prevista de continuar ofe-
rint l’educació infantil de segon cicle i l’educació pri-
mària el curs 2014-2015 a les tres escoles del districte 
setè de Sabadell.

b) Continuar treballant perquè les eventuals modifica-
cions del mapa escolar de Sabadell es facin buscant el 
màxim consens amb l’Ajuntament de Sabadell i la res-
ta de la comunitat educativa.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 645/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Escola Marta Mata del Vendrell
Tram. 250-00893/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 21, 03.04.2014, DSPC-C 396

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 3 d’abril de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’Escola Marta Mata del Ven-
drell (tram. 250-00893/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 57470).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a procedir, 
al més aviat possible, durant l’any 2015, a l’adequa-
ció dels terrenys on hi havia els mòduls prefabricats de 
l’Escola Marta Mata del Vendrell, situats a la conflu-
ència del carrer de l’Alt Empordà, el carrer de la Selva, 
el carrer del Conflent i el carrer de l’Alt Penedès.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 646/X del Parlament de Catalunya, 
de creació de la Comissió d’Estudi de la Re
forma Horària
Tram. 252-00013/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 30, 10.04.2014, DSPC-P 57

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2014, un cop considerada la Proposta de resolució 
de creació d’una comissió d’estudi de la transició cap a 
la reforma horària (tram. 252-00013/10), d’acord amb 
l’article 54 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi 
de la Reforma Horària (CERH), d’acord amb el que 
estableix l’article 54 del Reglament del Parlament, 
amb les directrius, la composició, l’objecte i el termini 
següents: 

Normes d’organització i funcionament 
de la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària

Tipus

És una comissió específica per a l’estudi de la reforma 
horària.

Composició

La Comissió d’Estudi de la Reforma Horària ha d’és-
ser integrada per un membre de cada grup parlamen-
tari. Es regeix per les disposicions del Reglament del 
Parlament per a aquest tipus d’òrgans.

També hi poden assistir especialistes procedents del 
grup promotor de la Iniciativa per a la reforma horà-
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ria - Ara és l’hora, altres persones amb un perfil espe-
cialitzat i representants d’agents socials i entitats.

Objecte

La Comissió d’Estudi de la Reforma Horària té per 
objecte conèixer les iniciatives polítiques i legislatives 
que cal que el Parlament adopti per a portar a terme la 
reforma horària a partir de l’1 de gener de 2016.

Termini per a cloure els treballs

La Comissió d’Estudi de la Reforma Horària tindrà 
una durada de sis mesos, amb l’objectiu preferent de 
cloure els treballs al llarg del 2014.

Informe final

La Comissió d’Estudi de la Reforma Horària ha de re-
dactar un informe final que, si escau, ha d’ésser apro-
vat d’acord amb el que estableix el Reglament del Par-
lament.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari tercer en funcions de presidenta 
Josep Rull i Andreu Anna Simó i Castelló

1.15. MOCIONS

Moció 97/X del Parlament de Catalunya, so
bre el procés de matriculació, els equipa
ments educatius i la provisió de plantilles de 
docents
Tram. 302-00141/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 30, 10.04.2014, DSPC-P 57

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les necessitats d’escolarització i d’equi-
paments educatius (tram. 302-00141/10), presentada 
pel diputat Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 62532 i 62540), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 62597) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 62622).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern, per mitjà 
del Departament d’Ensenyament, a: 

a) Comparèixer a la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, en un termini màxim de tres mesos, per a 
informar sobre el procés de matriculació i la planifica-
ció de l’adequació, l’ampliació i la construcció d’equi-
paments educatius públics de primària i de secundària 
per als pròxims cursos, especialment per al curs 2014-
2015.

b) Mentre no es faci el desplegament necessari de les 
zones educatives, informar de manera periòdica les 
juntes de personal dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment de l’aplicació del Decret 39/2014, del 25 de març, 
pel qual es regulen els procediments per definir el per-
fil i la provisió dels llocs de treball docents.

c) Enllestir els aspectes tècnics i jurídics del model 
d’institut escola que estableix la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’educació, per a desplegar-lo d’acord amb la 
comunitat educativa.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari primer  en funcions de presidenta
Miquel Iceta i Llorens Anna Simó i Castelló

Moció 98/X del Parlament de Catalunya, so
bre les accions per a potenciar el teixit pro
ductiu per mitjà del Barcelona Mobile World 
Capital
Tram. 302-00142/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 30, 10.04.2014, DSPC-P 57

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les accions per a potenciar el teixit pro-
ductiu per mitjà del Barcelona Mobile World Capital 
(tram. 302-00142/10), presentada pel diputat Roger 
Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62449), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 62531), pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 62621) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 62624).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Potenciar l’estratègia de recerca i innovació per a 
l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) 
com a marc per a desenvolupar l’àmbit de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació com a: 

1r. Motor per a potenciar la innovació en tots els sec-
tors productius i transformar-los, reforçant la competi-
tivitat del teixit empresarial i la internacionalització i 
la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats 
amb més valor afegit.

2n. Sector industrial en si mateix i, ja que Barcelona 
és la Mobile World Capital, potenciant especialment 
l’entorn de les tecnologies de la informació i la comu-
nicació i els dispositius mòbils.

3r. Pol internacional de coneixement.

4t. Sector amb capacitat per a posar la innovació al 
servei de les persones per a millorar-ne la qualitat de 
vida, sobretot en els àmbits social i sanitari.

b) Promoure la concertació i la col·laboració entre els 
diversos patrons i patrocinadors de la Fundació Barce-
lona Mobile World Capital.

c) Crear un comitè d’impuls de la capitalitat del mò-
bil per a coordinar les accions governamentals per a 
la implantació i l’aprofundiment de les tecnologies del 
mòbil a la societat i l’economia catalanes, amb les fun-
cions següents: 

1r. Definir, aprovar i coordinar les prioritats estratègi-
ques anuals sobre els projectes i programes en l’àmbit 
de les tecnologies de la informació i la comunicació i 
els dispositius mòbils.

2n. Garantir la coherència, l’alineament i la potencia-
ció de l’estratègia de les tecnologies de la informació 
i la comunicació i els dispositius mòbils amb l’estratè-
gia de recerca i innovació per a l’especialització intel-
ligent de Catalunya (RIS3CAT).

3r. Impulsar la coordinació dels projectes de les tec-
nologies de la informació i la comunicació i els dispo-
sitius mòbils entre els departaments de la Generalitat.

4t. Impulsar la coordinació i la col·laboració dels de-
partaments de la Generalitat amb altres administra-
cions i amb els agents del sistema de recerca i inno-
vació, i també amb el teixit empresarial, en totes les 
actuacions relacionades amb les tecnologies de la in-
formació i la comunicació i els dispositius mòbils, es-
pecialment la Fundació Barcelona Mobile World Ca-
pital.

5è. Compartir amb altres regions europees informa-
ció, experiències i bones pràctiques en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i la comunicació i els dis-
positius mòbils.

6è. Potenciar la participació en projectes europeus i 
internacionals en l’àmbit de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació i els dispositius mòbils.

7è. Impulsar la concreció d’un àmbit de seguiment 
tècnic amb personal tècnic especialitzat en les tecno-
logies de la informació i la comunicació que esdevin-
gui referent en aquest camp per al sector públic i els 
agents privats.

8è. Establir mecanismes per a impulsar l’adopció i el 
desenvolupament de tecnologies basades en el progra-
mari lliure per tal de potenciar la indústria local i l’ex-
tensió de l’accés a la tecnologia.

d) Establir uns indicadors de control objectivables i fer 
un seguiment exhaustiu de les iniciatives en les tecno-
logies de la informació i la comunicació desenvolupa-
des en el marc de l’estratègia de recerca i innovació 
per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS-
3CAT) en qualsevol dels seus àmbits d’actuació, i ava-
luar el paper de la Generalitat en la Fundació Mobile 
World Capital. Aquests indicadors han d’ésser presen-
tats i avaluats anualment a la Comissió d’Empresa i 
Ocupació del Parlament de Catalunya.

e) Definir línies d’actuació per a garantir la continuïtat 
de les iniciatives i els programes que desenvolupi la 
Fundació Barcelona Mobile World Capital en qualse-
vol dels seus àmbits.

f) Estendre l’estratègia de recerca i innovació en les 
tecnologies de la informació i la comunicació i els dis-
positius mòbils arreu del territori de Catalunya con-
cretant-ne la participació de tots els agents socioeco-
nòmics per mitjà de la implicació de la representació 
empresarial, sindical, acadèmica i de les administra-
cions locals.

g) Dotar la xarxa de telecentres de Catalunya (punts 
TIC) d’arreu del territori dels recursos i el coneixe-
ment suficients perquè es consolidin no només com a 
elements de garantia d’accés dels ciutadans a les tec-
nologies de la informació i la comunicació, sinó també 
com a punt suplementari als espais ja existents amb 
l’objectiu d’oferir suport tecnològic per a iniciatives 
empresarials innovadores. Facilitar, alhora, la implan-
tació de la banda ampla de nova generació (fibra) a tot 
Catalunya.

h) Estudiar les bases dels diàlegs competitius de com-
pra pública de tecnologies de la informació i la comu-
nicació de la Generalitat per a potenciar la compra 
innovadora de tecnologies de la informació i la comu-
nicació, tenint una cura especial per a potenciar les pe-
tites i mitjanes empreses innovadores del teixit pro-
ductiu català.

i) Determinar, amb indicadors objectivables, estratè-
gies i desenvolupament de programes d’alfabetització 
electrònica per a superar l’escletxa digital i promou-
re la inclusió electrònica, i potenciar l’acreditació de 
competències en les tecnologies de la informació i la 
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comunicació dels ciutadans i professionals, especial-
ment en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació i els dispositius mòbils.

j) Determinar, amb indicadors objectivables, estratè-
gies i desenvolupament de programes per a potenci-
ar l’educació, el desenvolupament de les capacitats i 
l’aprenentatge permanent d’estudis i de carreres tècni-
ques relacionats amb les tecnologies de la informació 
i la comunicació.

k) Establir un espai de reflexió i de diàleg obert a tots 
els sectors, liderat per la Generalitat, sobre la respon-
sabilitat social en l’explotació de recursos naturals per 
a fabricar o adquirir aparells electrònics en la línia de 
la declaració aprovada pel Parlament al maig del 2013, 
sobre la responsabilitat social de les empreses en l’ex-
plotació de recursos naturals.

l) Promoure la concertació laboral en les empreses tec-
nològiques amb seu a Catalunya per a evitar desloca-
litzacions i pèrdues de llocs de treball, i garantir unes 
condicions laborals de qualitat.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari segon en funcions de presidenta
Pere Calbó i Roca Anna Simó i Castelló

Moció 99/X del Parlament de Catalunya, so
bre el transport sanitari
Tram. 302-00143/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 30, 10.04.2014, DSPC-P 57

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el transport sanitari (tram. 302-00143/10), 
presentada per la diputada Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 62594), pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62599) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 62625).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, pel que fa al model de 
transport sanitari català, insta el Govern a: 

a) Mantenir el model de transport sanitari vigent basat 
en la separació dels mitjans destinats a transport sa-
nitari urgent i no urgent, amb una imatge corporativa 
diferenciada pel que fa a la uniformitat dels professio-
nals i a la retolació dels recursos mòbils destinats a un 
i altre tipus de transport sanitari.

b) Garantir que les unitats mòbils i els recursos as-
signats al transport sanitari urgent no facin serveis de 
transport secundari no urgent, llevat de casos excepci-
onals d’acord amb les indicacions del Centre Coordi-
nador del Sistema d’Emergències Mèdiques.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’atenció 
de les urgències i emergències mèdiques per mitjà del 
transport sanitari urgent, insta el Govern a: 

a) Mantenir el Mapa territorial de bases del transport 
sanitari urgent basat en isòcrones, que han de perme-
tre de mantenir els temps de resposta actuals derivats 
de la contractació de transport sanitari vigent.

b) Mantenir, com a mínim, el pressupost assignat el 
2014, i també les mateixes hores de cobertura.

c) Garantir l’activació i el seguiment de l’activitat dels 
recursos mòbils des del Centre Coordinador del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques.

d) Garantir que la implantació dels vehicles d’inter-
venció ràpida es faci amb una mobilització adequada 
dels recursos del transport sanitari urgent i que, en cap 
cas, suposi la pèrdua de llocs de treball al sector.

e) Garantir la transparència i fer pública la informació 
relativa als ingressos percebuts pel Sistema d’Emer-
gències Mèdiques per serveis prestats a tercers obli-
gats a pagament.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa al transport 
sanitari no urgent, insta el Govern a: 

a) Garantir els temps de resposta màxims actuals deri-
vats de la contractació vigent.

b) Adoptar les mesures necessàries per a millorar la 
qualitat del transport sanitari no urgent de caràcter col-
lectiu, adaptant els recorreguts i el perfil dels pacients.

c) Garantir el control periòdic de les condicions con-
tractuals i de les condicions laborals i dur a terme au-
ditories de control del compliment de les millores con-
tractuals a les empreses adjudicatàries del transport 
sanitari no urgent, com ja s’està fent a les empreses 
adjudicatàries del transport sanitari urgent.

d) Garantir que els temps de resposta establerts pel ser-
vei que presten les empreses adjudicatàries del trans-
port sanitari no urgent del Servei Català de la Salut no 
restin alterats per la prestació d’altres serveis de trans-
port per part d’aquestes empreses.

4. El Parlament de Catalunya, pel que fa als professio-
nals del sector del transport sanitari, insta el Govern a: 
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a) Assegurar que el nou concurs per al transport sani-
tari garanteixi la subrogació dels actuals treballadors i 
els mantingui el lloc de treball i les condicions laborals.

b) Publicar en el termini de trenta dies l’ordre que ha 
de regular el procediment d’habilitació del nombre 
màxim de professionals del sector, en compliment del 
Reial decret 836/2012, del 25 de maig, pel qual s’es-
tableixen les característiques tècniques, l’equipament 
sanitari i la dotació de personal dels vehicles de trans-
port sanitari per carretera.

c) Valorar conjuntament amb els sindicats i les empre-
ses del sector les accions per a adequar el diploma de 
tècnic en transport sanitari, formació regulada pel De-
cret 225/1996, del 12 de juny, pel qual es regula la for-
mació en atenció sanitària immediata, per a permetre 
l’equivalència màxima, juntament amb l’experiència 
professional, per a poder obtenir el títol de formació 
professional de la branca sanitària de tècnic en emer-
gències sanitàries.

d) Acordar amb el Departament d’Ensenyament la con-
vocatòria anual específica per a treballadors en actiu 
per a la consecució de la titulació de tècnic en emergèn-
cies sanitàries.

5. El Parlament de Catalunya, pel que fa al nou con-
curs de transport sanitari, insta el Govern a: 

a) Garantir que la divisió per lots a adjudicar coinci-
deixi, com a mínim, amb el Consorci Sanitari de Bar-
celona, les regions sanitàries i els sectors sanitaris 
amb alta població.

b) Treballar, respectant la negociació col·lectiva de les 
parts, per al manteniment del marc laboral actual i el 
conveni col·lectiu català del sector del transport sanitari.

c) Mantenir un equilibri en la ponderació dels criteris 
de valoració tècnics i econòmics que comporti apro-
var l’oferta que asseguri una prestació de qualitat al 
millor preu.

d) Valorar de manera positiva en el procés d’adjudica-
ció les empreses amb bones pràctiques.

e) Garantir que l’adjudicació resultant tingui en comp-
te una taxa de retorn a les empreses socialment accep-
table.

f) Garantir que, en el plec de clàusules tècniques, es 
preservi la lliure competència entre els proveïdors amb 
relació als vehicles i llur adaptació, d’acord amb les 
normatives vigents.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari tercer en funcions de presidenta
Josep Rull i Andreu Anna Simó i Castelló

Moció 100/X del Parlament de Catalunya, so
bre les mesures per a garantir l’ordre públic, 
la seguretat ciutadana i les institucions de go
vern davant possibles mobilitzacions massives
Tram. 302-00144/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 30, 10.04.2014, DSPC-P 57

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a garantir l’ordre públic, 
la seguretat ciutadana i les institucions de govern da-
vant possibles mobilitzacions massives (tram. 302-
00144/10), presentada pel diputat Matías Alonso Ruiz, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62419), pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 62448), pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62595) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 62623).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar negociant amb el Govern de l’Estat per 
a materialitzar principis d’acord que puguin ésser ele-
vats a acords definitius en la Junta de Seguretat de Ca-
talunya, a què fa referència l’article 164.4 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, presidida pel president de 
la Generalitat, per tal d’assegurar la coordinació de les 
polítiques de seguretat i l’activitat dels diferents cossos 
policials que exerceixen llurs funcions a Catalunya, i 
establir els mecanismes d’intercanvi d’informació i els 
protocols de col·laboració i actuació coordinada, fins i 
tot en l’àmbit internacional.

b) Continuar assegurant el manteniment estricte del 
marc legal i de l’estat de dret que emana de la Consti-
tució espanyola i de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, adoptant totes les mesures pertinents per tal de 
garantir en tot moment el funcionament adequat de 
les infraestructures i de les institucions de govern, en 
qualsevol nivell d’administració de l’Estat, de confor-
mitat amb la legalitat democràtica.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari quart en funcions de presidenta 
David Companyon i Costa Anna Simó i Castelló
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Moció 101/X del Parlament de Catalunya, so
bre la internacionalització del dret a decidir 
i de la consulta sobre el futur polític de Ca
talunya
Tram. 302-00145/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 30, 10.04.2014, DSPC-P 57

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la internacionalització del dret a decidir i 
de la consulta sobre el futur polític de Catalunya (tram. 
302-00145/10), presentada pel diputat Jordi Solé i Fer-
rando, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 62601).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya expressa la convicció 
que l’escenari i la comunitat internacionals, i també el 
conjunt de la societat europea, tenen una importància 
cabdal per a donar a conèixer la voluntat majoritària 
del poble de Catalunya de decidir de manera democrà-
tica, cívica i pacífica el seu futur polític, per mitjà de la 
consulta prevista per al 9 de novembre vinent, i per a 
generar comprensió i complicitats a l’entorn d’aquesta 
voluntat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Intensificar els esforços per a difondre entre l’opinió 
pública internacional, els governs dels estats i les ins-
titucions i els actors internacionals principals, la de-
terminació majoritària del poble de Catalunya de de-
cidir democràticament el seu futur polític per mitjà de 
la consulta prevista per al 9 de novembre vinent, i a 
insistir que la base de la voluntat d’exercir el dret a de-
cidir és radicalment democràtica i cívica, la qual cosa 
en justifica la legitimitat.

b) Coordinar-se amb les entitats de la societat civil que 
treballen per a difondre en l’àmbit internacional les as-
piracions democràtiques del poble de Catalunya per a 
utilitzar tots els instruments de diplomàcia pública a 
l’abast per a internacionalitzar el dret a decidir i tenir 
en compte les comunitats catalanes a l’exterior per a la 
consecució d’aquest objectiu.

c) Treballar per a obtenir suports internacionals per a 
dur a terme la consulta i perquè la Unió Europea i la 
comunitat internacional donin suport al resultat i faci-

litin el reconeixement de l’opció escollida lliurement 
per la ciutadania de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya es congratula que més 
de dues-centes entitats de la societat civil que treballen 
en l’àmbit internacional hagin aprovat i signat l’Acord 
Nacional d’Acció Exterior, i considera que és un exer-
cici positiu d’implicació de la ciutadania en la defini-
ció consensuada dels principis i els eixos que han de 
guiar la política exterior de Catalunya en qualsevol 
dels escenaris de futur possibles, inclòs el d’Estat in-
dependent.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari primer en funcions de presidenta
Miquel Iceta i Llorens Anna Simó i Castelló

Moció 102/X del Parlament de Catalunya, so
bre la situació del Programa de desenvolu
pament rural de Catalunya
Tram. 302-00146/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 30, 10.04.2014, DSPC-P 57

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació del Programa de desenvolupa-
ment rural de Catalunya (tram. 302-00146/10), presen-
tada per la diputada Cristina Bosch i Arcau, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
62533), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62596) i 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 62600).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Manifestar el seu rebuig a les mesures preses per 
l’Estat espanyol el 21 de gener de 2014 respecte al fi-
nançament, a càrrec de l’Administració general de 
l’Estat, dels programes de desenvolupament rural au-
tonòmics del període 2014-2020. En concret, pel que 
fa al descens de l’aportació que l’Estat fa als fons 
d’aquests programes en l’àmbit autonòmic, que com-
porta una deslleialtat i una disminució del 69% de 
l’aportació, és a dir, 158,98 milions d’euros menys, 
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aproximadament, per al Programa de desenvolupa-
ment rural de Catalunya.

b) Demanar que el Ministeri d’Agricultura, Alimen-
tació i Medi Ambient suprimeixi totes les competèn-
cies en desenvolupament rural de les seves direccions 
generals i el terme desenvolupament rural (desarrollo 
rural) en la denominació de la Direcció General de 
Desenvolupament Rural i Política Forestal, atenent les 
declaracions del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques en seu parlamentària, en què assumia que 
l’Estat no té competències en programes de desenvo-
lupament rural; i demanar-li que, per tant, destini les 
seves assignacions pressupostàries als programes de 
desenvolupament rural autonòmics.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari segon en funcions de presidenta
Pere Calbó i Roca Anna Simó i Castelló

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les infraestruc
tures metropolitanes
Tram. 300-00155/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Interpel·lació al Govern sobre la política lin
güística i sobre el Consorci per a la Norma
lització Lingüística
Tram. 300-00156/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 10.04.2014, DSPC-P 57.

Interpel·lació al Govern sobre el Pla hidrolò
gic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla de 
protecció integral del delta de l’Ebre
Tram. 300-00157/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Interpel·lació al Govern sobre una resolució 
del Departament d’Ensenyament del 14 de 
març de 2014 i les darreres sentències judi
cials sobre ensenyament
Tram. 300-00158/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Interpel·lació al Govern sobre la inserció la
boral de les persones amb més dificultats
Tram. 300-00159/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 10.04.2014, DSPC-P 57.

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructu
res viàries per al desenvolupament econòmic
Tram. 300-00160/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2013
Tram. 360-00011/10

Debat de l’Informe en el Ple

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 
núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de creació d’impostos am
bientals
Tram. 202-00019/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 30, tinguda el 
09.04.2014, DSPC-P 56, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 30, tinguda el 10.04.2014, DSPC-P 57.

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devo-
lució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 30, tinguda el 
10.04.2014, DSPC-P 57, ha aprovat l’esmena a la tota-
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la conversió de 
la Fundació Hospital Sant Bernabé, de Ber
ga, en un consorci públic
Tram. 250-00579/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Proposta de resolució sobre la dotació pres
supostària per a l’obertura de l’Hospital de 
la Garrotxa, a Olot
Tram. 250-00664/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Proposta de resolució sobre l’Hospital del 
Vendrell
Tram. 250-00740/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Proposta de resolució sobre la situació del 
centre cultural islàmic AlHuda, de Mollet 
del Vallès
Tram. 250-00755/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 394.
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Proposta de resolució sobre el projecte del 
CUAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00757/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció sanitària pública a les persones 
residents a Catalunya que no han pogut ob
tenir l’empadronament
Tram. 250-00805/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Proposta de resolució sobre la noaplicació 
del copagament dels medicaments que es 
dispensen als hospitals
Tram. 250-00806/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció continuada al CAP Cas
tellbisbal i el garantiment del transport sani
tari urgent a Castellbisbal
Tram. 250-00833/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 394.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 394.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 394.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els criteris d’elaboració i difusió de les 
enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió
Tram. 302-00147/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 30, 
tinguda el 10.04.2014, DSPC-P 57.
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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 del voluntariat
Tram. 200-00013/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Tramesa a la Comissió

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

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 15.04.2014 al 23.04.2014).
Finiment del termini: 24.04.2014; 09:30 h.

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 30, 
tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Tramesa a la Comissió

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

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 di-
es hàbils (del 15.04.2014 al 17.04.2014).
Finiment del termini: 22.04.2014; 09:30 h.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10

Text presentat
Reg. 62172 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació: 

«A proposta del conseller de Cultura, s’aprova l’Avant-
projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 
de juliol, del cinema, i s’autoritza l’esmentat conseller 
perquè el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, l’1 d’abril de 2014.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema

La Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema estableix el 
marc normatiu que regeix la indústria cinematogràfica 
i audiovisual pel que fa, entre altres, a la producció, la 
distribució, la comercialització i l’exhibició d’obres ci-
nematogràfiques i audiovisuals; als aspectes relacionats 
amb el foment, la preservació i la difusió del patrimoni 
cinematogràfic, i al foment de l’oferta cinematogràfica 
original, doblada i subtitulada en català. Aquesta Llei 
preveu, dins el seu objecte, garantir als ciutadans de Ca-
talunya l’accés a l’obra cinematogràfica en català o en 
castellà així com afavorir la presència d’obres en ver-
sió original subtitulada en català. L’article 18 de la Llei 
regula la garantia d’accés lingüístic per tal d’assolir, de 
manera progressiva, l’equilibri entre català i castellà en 
la distribució i l’exhibició d’obres cinematogràfiques 
doblades o subtitulades que s’estrenin a Catalunya.

Així mateix, l’article 28 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, 
de política lingüística estableix l’obligació del Govern de 
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fomentar la producció cinematogràfica en català i el do-
blatge i la subtitulació en català de pel·lícules d’expressió 
original no catalana, i la distribució i l’exhibició d’aquests 
productes. També permet establir quotes lingüístiques de 
pantalla i de distribució per als productes cinematogrà-
fics que es distribueixin i s’exhibeixin doblats o subtitu-
lats en una llengua diferent a la de l’original.

L’objecte principal d’aquesta Llei és modificar l’article 
18 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema per 
adaptar la regulació de la garantia d’accés lingüístic a 
noves circumstàncies sobrevingudes.

Es modifica l’article 18 per excloure les obres cine-
matogràfiques europees de les obligacions establertes 
en el seu apartat 2, en consonància amb el principi de 
lliure prestació de serveis establert a l’article 56 del 
Tractat de funcionament de la Unió Europea. Això no 
obstant, es preveu que la Generalitat pot establir me-
canismes de suport per tal de promoure el doblatge i la 
subtitulació al català d’aquestes obres.

La transició del sistema analògic al digital a les sales 
d’exhibició cinematogràfica obliga també a adaptar 
l’article 18 a la nova realitat digital de manera que se 
suprimeixen les referències a les còpies analògiques de 
les obres cinematogràfiques.

Així mateix, i un cop transcorreguts més de dos anys 
des de l’entrada en vigor de la Llei del cinema i ate-
sa l’experiència de l’acord industrial subscrit el 26 de 
setembre de 2011 entre la Generalitat, la Federació de 
Distribuïdors Cinematogràfics i el Gremi d’Empresaris 
de Cinemes de Catalunya, i amb la finalitat d’augmen-
tar i consolidar de manera proporcionada i progressiva 
l’accés de la ciutadania al visionat en català de les obres 
cinematogràfiques doblades o subtitulades, es configura 
un règim jurídic que prioritza la via dels acords indus-
trials amb els sectors de la distribució i de l’exhibició 
per a assolir l’objectiu final de la presència normalitza-
da del català en les obres esmentades, de manera que el 
consum cultural en català a les sales d’exhibició sigui 
equiparable al que es produeix en els altres sectors cul-
turals i de la comunicació. En defecte d’aquests acords, 
s’han d’especificar per reglament les obligacions de dis-
tribució i exhibició d’obres cinematogràfiques doblades 
o subtitulades en català, d’acord amb els aspectes que 
regula la Llei. Per aconseguir l’objectiu d’assolir un ni-
vell de consum equiparable al dels altres sectors abans 
esmentats s’estableix un període de deu anys.

Per completar les mesures de garantia d’accés lingüís-
tic, s’opta per traslladar a l’article 18 la previsió de l’ar-
ticle 17.1.c relativa a la inclusió de la versió catalana en 
el menú lingüístic de les obres cinematogràfiques per 
a la seva distribució mitjançant canals diferents a la 
projecció en sales d’exhibició quan prèviament s’hagin 
estrenat a Catalunya en les sales esmentades en ver-
sió doblada o subtitulada al català. S’estableix aquesta 
obligació independentment de l’assoliment dels acords 
industrials abans esmentats i és aplicable també a les 

obres europees, ja que es tracta d’una limitació pro-
porcional i adequada a la lliure prestació de serveis 
per raó imperiosa d’interès general consistent en la ga-
rantia d’accés lingüístic.

Es modifica l’article 3.d per definir l’obra europea com 
la que té certificat de nacionalitat d’un estat membre 
de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

Així mateix, el règim d’infraccions i sancions previst 
en els articles 50 i 51 es modifica per suprimir les re-
ferències a les còpies analògiques de les obres cinema-
togràfiques. També es modifica el règim sancionador 
relatiu a l’incompliment de les obligacions de distri-
bució i exhibició d’obres cinematogràfiques doblades 
o subtitulades en català i es flexibilitzen els criteris per 
determinar la quantia de les sancions per incompli-
ment de les obligacions de distribució d’obres cinema-
togràfiques doblades o subtitulades en català, amb la 
finalitat d’adaptar-les millor a les circumstàncies que 
concorrin en cada cas.

Finalment, es modifica l’article 32.3 per aclarir que 
l’obligació que les obres audiovisuals en format digital 
incloguin, com a mínim, la versió doblada o subtitula-
da en català si reben un ajut del Fons per al foment de 
la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals 
es refereix exclusivament a aquelles obres que es co-
mercialitzin en versió doblada o subtitulada.

Article 1. Modificació de l’article 3 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Es modifica la lletra d de l’article 3 de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema, que queda redactada de la 
manera següent: 

«d) Obra cinematogràfica europea: l’obra cinemato-
gràfica que té certificat de nacionalitat atorgat per un 
estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai 
Econòmic Europeu.»

Article 2. Modificació de l’article 18 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Es modifica l’article 18 de la Llei 20/2010, del 7 de juli-
ol, del cinema, que queda redactat de la manera següent: 

«Article 18. Garantia d’accés lingüístic

»1. Amb la finalitat de garantir l’accés al visionat en ca-
talà de les obres cinematogràfiques i audiovisuals do-
blades o subtitulades que s’estrenin a Catalunya en qual-
sevol de les seves formes de consum, s’han d’impulsar 
acords industrials amb els sectors de la distribució ci-
nematogràfica i audiovisual i de l’exhibició que assegu-
rin, de manera progressiva, la presència normalitzada 
d’aquestes obres en català a les sales d’exhibició cine-
matogràfica així com a la resta de canals d’explotació.

»Mitjançant aquests acords, i en el termini màxim de 
10 anys, es pretén que les obres audiovisuals doblades 
i subtitulades en català assoleixin nivells de consum 
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equilibrats amb els altres sectors culturals i de la co-
municació.

»2. En el cas que no s’assoleixin els acords previstos 
en l’apartat 1 en el termini de sis mesos des de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei, les empreses distribuïdores 
i exhibidores han de complir les obligacions que s’es-
pecifiquin reglamentàriament per garantir l’accés al 
visionat en català de les obres esmentades en l’apartat 
1, tenint en compte l’evolució del mercat d’exhibició 
cinematogràfica, d’acord amb els aspectes següents: 

»a) Tipologia i nombre d’obres cinematogràfiques que 
s’han de doblar o subtitular en català que no s’exhibei-
xin en versió original.

»b) El percentatge de projeccions en català de les obres 
cinematogràfiques doblades o subtitulades que s’estrenin.

»c) La distribució i la publicitat de les obres cinemato-
gràfiques afectades per aquest article.

»d) El període d’implantació progressiva de les obliga-
cions, de manera que en un màxim de deu anys s’apli-
quin plenament.

»Resten exemptes del compliment d’aquestes obligaci-
ons les obres europees. La Generalitat pot establir me-
canismes de suport per tal de fomentar el doblatge i la 
subtitulació al català d’aquestes obres.

»3. Quan es distribueixin per canals diferents de la pro-
jecció en sales d’exhibició cinematogràfica obres que 
prèviament s’hagin estrenat en versió doblada o subti-
tulada en català en les sales esmentades, les empreses 
distribuïdores han d’incloure la versió en català en el 
menú lingüístic.»

Article 3. Modificació de l’article 32 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Es modifica l’apartat 3 de l’article 32 de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema, que queda redactat de la ma-
nera següent: 

«3. Per tal d’impulsar l’adaptació de la indústria cine-
matogràfica i audiovisual a l’evolució tecnològica, s’ha 
d’afavorir la creació de continguts per a nous canals, di-
ferents de l’exhibició tradicional, especialment en for-
mat digital. Les obres cinematogràfiques i audiovisuals 
en format digital que hagin rebut un ajut del Fons per 
al foment de la producció d’obres cinematogràfiques i 
audiovisuals i que es comercialitzin doblades o subtitu-
lades han d’incloure, com a mínim, la versió en català.»

Article 4. Modificació de l’article 50 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema

1. Es modifica la lletra b de l’article 50.2 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema, que queda redac-
tada de la manera següent: 

«b) L’incompliment de l’obligació de distribució en 
percentatge igual o superior al 25 per 100, referit al 

nombre d’obres cinematogràfiques doblades i subtitu-
lades en català que cal distribuir, en còmput anual, en 
aplicació del que preveu l’article 18.2.a, així com l’in-
compliment de l’obligació d’exhibició en percentatge 
igual o superior al 25 per 100, referit a les projecci-
ons doblades i subtitulades en català que cal exhibir en 
aplicació del que preveu l’article 18.2.b.»

2. Es modifiquen les lletres b i c de l’article 50.3 de la 
Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, que queden 
redactades de la manera següent: 

«b) L’incompliment de l’obligació de distribució en 
percentatge superior al 15 per 100 i inferior al 25 per 
100, referit al nombre d’obres cinematogràfiques do-
blades i subtitulades en català que cal distribuir, en 
còmput anual, en aplicació del que preveu l’article 
18.2.a, així com l’incompliment de l’obligació d’exhi-
bició en percentatge superior al 15 per 100 i inferior 
al 25 per 100, referit a les projeccions doblades i sub-
titulades en català que cal exhibir en aplicació del que 
preveu l’article 18.2.b.»

»c) L’incompliment de l’obligació prevista per l’article 
18.3, relativa a la inclusió de la versió catalana en el 
menú lingüístic de determinades obres per a llur dis-
tribució mitjançant canals diferents a la projecció en 
sales d’exhibició.»

3. Es modifica la lletra b de l’article 50.4 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema, que queda redac-
tada de la manera següent: 

«b) L’incompliment de l’obligació de distribució en 
percentatge igual o inferior al 15 per 100, referit al 
nombre d’obres cinematogràfiques doblades i subtitu-
lades en català que cal distribuir, en còmput anual, en 
aplicació del que preveu l’article 18.2.a, així com l’in-
compliment de l’obligació d’exhibició en percentatge 
igual o inferior al 15 per 100, referit a les projecci-
ons doblades i subtitulades en català que cal exhibir en 
aplicació del que preveu l’article 18.2.b.»

4. S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 50 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema, que queda redac-
tat de la manera següent: 

«5. Les infraccions administratives previstes als apar-
tats 2.b, 3.b, i 4.b només són aplicables en defecte dels 
acords industrials previstos per l’article 18.»

Article 5. Modificació de l’article 51 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Es modifica l’article 51 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, 
del cinema, que queda redactat de la manera següent: 

«Article 51. Sancions

»1. Les infraccions tipificades per l’article 50 són san-
cionades per mitjà de les multes següents: 

»a) Les infraccions molt greus, amb una multa de fins 
a 75.000 euros.
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»b) Les infraccions greus, amb una multa de fins a 
40.000 euros.

»c) Les infraccions lleus, amb amonestament o amb 
una multa de fins a 4.000 euros.

»2. En el cas de les infraccions tipificades pels apar-
tats 2.b, 3.b i 4.b de l’article 50 i en relació amb l’in-
compliment de l’obligació de distribució, les sancions 
establertes per l’apartat 1 es poden augmentar amb 
una quantia de, com a màxim, la meitat del rendiment 
obtingut per les obres cinematogràfiques distribuïdes 
amb incompliment de l’obligació esmentada.

»3. Les infraccions tipificades per la Llei de l’Estat 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
i per la normativa de subvencions de Catalunya han 
d’ésser sancionades d’acord amb el que estableixen 
aquestes normes.»

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema: 

a) La lletra c de l’article 17.1.
b) Les lletres c i f de l’article 50.2.
c) La lletra c de l’article 50.4.

Antecedents del Projecte de llei

1. Dictamen de la Comissió Europea sobre la Llei del 
cinema.

2. Acord del Govern sobre la iniciació de la tramitació 
per a la modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, 
del cinema.

3. Versions de l’Avantprojecte de llei:

– Versió 1 que es va sotmetre al Consell Tècnic de 
8.10.2013.
– Versió 2 que es va sotmetre al Consell Tècnic de 
10.12.2013.

4. Memòria general: 

– Memòria general de 8.10.2013.
– Memòria general de 31.1.2014.

5. Memòria d’avaluació d’impacte:

– Memòria d’avaluació de 31.10.2013.
– Memòria d’avaluació de 5.2.2014.

6. Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català de 
les Dones.

7. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica 
del Departament de Cultura.

8. Certificats del Consell Tècnic de 8.10.2013 i 10.12.2013.

9. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

10. Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

11. Informe del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts (CONCA).

12. Edicte d’informació pública publicat al DOGC.

13. Edicte d’informació pública publicat al Tauler d’anun-
cis electrònic de la Generalitat.

14. Oficis d’audiència a les entitats interessades (amb 
justificants de recepció).

15. Escrit d’al·legacions de Productors Audiovisuals 
Federats (PROA).

16. Escrit d’al·legacions de FEDICINE (Federación de 
Distribuïdores Cinematográficos).

17. Escrit d’al·legacions del Gremi d’Empresaris de Ci-
nemes de Catalunya.

18. Oficis de resposta a les al·legacions presentades en 
el tràmit d’audiència.

19. Memòria sobre les observacions formulades en au-
diència, informació pública i informes.

20. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social.

21. Nota de resposta a les observacions del Consell de 
Treball, Econòmic i Social.

22. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Cultura.

23. Certificat del Consell Tècnic de 25.03.2014, previ 
a Govern.

24. Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, aprovat pel Govern 01.04.2014 (firmat 
pel conseller de Cultura).

25. Certificat de conformitat de la secretària general 
de Cultura de la documentació que integra l’expedient.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. 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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62680; 62700).
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Pròrroga: 3 dies hàbils (del 15.04.2014 al 17.04.2014).
Finiment del termini: 22.04.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 10.04.2014.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 61701 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 09.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61701)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a què, en els impresos de sol·licitud davant de 
la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es desta-
carà l’espai perquè el ciutadà que sol·licita l’arbitratge 
pugui designar representant, si ho considera escaient.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61698 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61698)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a la construcció de les comissaries dels dis-
trictes de Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí de la ciutat 
de Barcelona d’acord amb el projecte i els terminis que 

preveu el Pla Econòmic i Financer d’Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions dels Mos
sos d’Esquadra a l’estació de Sants, de Bar
celona
Tram. 250-00953/10

Esmenes presentades
Reg. 61697 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61697)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a la signatura i entrada en vigor del conveni 
entre «Administrador de Infraestructuras Ferroviari-
as» (ADIF) i el Departament d’Interior per la utilitza-
ció de les noves dependències de la policia de la Gene-
ralitat-Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants.»

Proposta de resolució sobre les pràctiques 
de tir dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00954/10

Esmenes presentades
Reg. 61695 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61695)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar garantint que tots els agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra podran realitzar les pràc-
tiques de tir anuals obligatòries i necessàries per ga-
rantir la màxima seguretat i precisió possible en la 
utilització de l’arma de foc, subministrant la formació 
suficient per aquesta finalitat.»
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Proposta de resolució sobre les mancances 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00955/10

Esmenes presentades
Reg. 61694 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61694)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a continuar fent la diagnosi de l’estat de les 
comissaries, les àrees de detinguts i altres dependèn-
cies del Cos de Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de 
resoldre les deficiències detectades, establint una valo-
ració econòmica de cada actuació i un calendari d’ac-
tuació i de reparació de les mancances detectades, el 
seu pressupost i finançament per fer-hi front al llarg de 
l’any 2014.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61693 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61693)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar garantint l’atenció mèdica i sa-
nitària als detinguts quan es troben en dependències 
policials del Cos de Mossos d’esquadra, establint els 
protocols i acords que siguin necessaris entre els depar-
taments d’Interior i Salut.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61688 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61688)

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

Del punt 1

«1. Continuar millorant progressivament el nivell de 
cobertura en aquelles zones on es detecta una deficièn-
cia de cobertura, instal·lant noves estacions repetido-
res, així com millorant la infraestructura de la xarxa i 
renovant els terminals per models nous amb major po-
tència i noves funcionalitats.»

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

Del punt 2

«2. Continuar garantint la cobertura de la xarxa Res-
cat en les línies del Metro de TMB (Transports Me-
tropolitans de Barcelona) i a totes les comissaries i de-
pendències dels Mossos d’Esquadra, i el seu entorn, 
durant l’any 2014.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61687 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61687)

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

Del punt 1

«1. Reparar, tal i com ja s’està fent, els vehicles del 
parc mòbil del Cos dels Mossos d’Esquadra, evitant 
que aquests puguin estar fora de servei per manca de 
recursos per a la seva reparació.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Continuar garantint una adequada i periòdica ne-
teja i higienització dels vehicles del parc mòbil del Cos 
dels Mossos d’Esquadra.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Continuar garantint que tots els vehicles del parc 
mòbil del Cos dels Mossos d’Esquadra disposin de la 
seva corresponent pòlissa d’assegurança, al corrent de 
pagament, i la seva Inspecció Tècnica de Vehicles al 
corrent, evitant que aquests puguin estar fora de servei 
per manca d’assegurança o itv.»

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

Del punt 4

«4. Modificar el procediment d’abonament de les des-
peses del BTP perquè els funcionaris de la PG-ME no 
hagin d’avançar les despeses per la pròrroga o l’obten-
ció del BTP.»

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

Del punt 5

«5. Continuar garantint que en aquells serveis que ho 
necessitin es disposaran dels vehicles 4x4 o tot terreny 
necessaris.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61676 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 61676)

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

Del punt 1

«Procurar fer efectius quan hi hagi disponibilitat pres-
supostaria els pagaments dels Plans de Millora amb 
una puntuació mínima de 15 punts corresponents als 
anys 2012 i 2013.»

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

Del punt 2

«No publicar la convocatòria dels plans de Millora 
del 2014,fins que s’hagin fet efectiu els pagaments dels 
anys 2012 i 2013.»

Proposta de resolució sobre la dotació del Parc 
de Bombers de Rubí  Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-00966/10

Esmenes presentades
Reg. 61692; 61719 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61692)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Al punt 1

«1. A incrementar la dotació de personal que dóna ser-
vei al parc de bombers de Rubí - Sant Cugat - Castell-
bisbal, per a garantir que hi haurà sempre un mínim 
de 5 bombers per guàrdia, tan aviat la disponibilitat 
pressupostaria ho permeti.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 61719)

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

Al punt 3

«3. A dotar dels recursos materials i formatius neces-
saris al cos de Bombers de la Generalitat per a garan-
tir que podran mantenir el servei de qualitat que han 
prestat fins ara. Essent necessari dotar el parc d’un ca-
mió escala.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt 

«4. Millorar la comunicació entre parcs de bombers, 
permetent una comunicació directa entre els mateixos.»

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

Esmenes presentades
Reg. 59333; 61691; 61723 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CI, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 59333)

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

Modificació del text de la resolució. Nova redacció.

«El Parlament insta al Departament d’Interior a res-
pectar les formes de protesta practicades per ciutadans 
i moviments socials que troben empara en el nostre or-
denament i en la jurisprudència constitucional, així 
com, en el cas dels escarnis o “escraches”, en diverses 
resolucions judicials.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61691)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament fa seva la definició de “escrache” o es-
carni continguda en sentències de tribunals de justícia 
que consideren que aquesta pràctica com “un meca-
nisme ordinari de participació democràtica de la so-

cietat civil i expressió del pluralisme dels ciutadans” 
i, en conseqüència, insta al Departament d’Interior 
a respectar aquesta forma de protesta practicada per 
diversos moviments socials sempre que respectin els 
drets i les llibertats fonamentals de la ciutadania i els 
límits que preveu l’ordenament jurídic en les diferents 
formes d’expressió i de manifestació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 61723)

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

«El Parlament fa seva la definició de “escrache” o «es-
carni» continguda en sentències de tribunals de justí-
cia que consideren aquesta pràctica com «un mecanis-
me ordinari de participació democràtica de la societat 
civil i expressió del pluralisme dels ciutadans» i, en 
conseqüència, insta el Departament d’Interior a res-
pectar aquesta forma de protesta practicada per diver-
sos moviments socials, sempre que es desenvolupi de 
forma pacífica i sense violència ni intimidació sobre 
les persones.»

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

Esmenes presentades
Reg. 59334; 61722 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 59334)

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

Modificació de tot el text. Nova redacció.

«El Parlament, atesa la informació públicament cone-
guda amb relació a l’actuació policial del dia 29 de 
gener d’enguany, al Centre Social Can Vies, del barri 
de Sants, Barcelona, insta al Govern a obrir una inves-
tigació interna per escatir si en l’operació es va produ-
ir algun tipus d’extralimitació respecte al que establia 
l’ordre judicial.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 61722)

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

«El Parlament, atesa la repercussió pels veïns i entitats 
veïnals que l’actuació policial del dia 29 de gener d’en-
guany, al Centre Social Can Vies, del barri de Sants, a 
Barcelona, va provocar, insta al Govern a informar so-
bre tots els aspectes vinculats amb l’operatiu en relació 
a l’ordre judicial existent.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61721 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 61721)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a que d’acord amb les conclusions de la co-
missió d’estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic 
i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, en sessió tinguda el 8 de novembre de 2013, 
i tal i com es va aprovar mitjançant Resolució 476/X 
del Parlament de Catalunya, en la sessió plenària de 
18 de desembre de 2013 es realitzi el protocol de do-
tació i especificació dels mitjans tècnics i materials de 
la brigada mòbil (Brimo) i les àrees regionals de re-
cursos operatius (ARRO), actualitzats i amb una regu-
lació específica de llur ús, en el termini establert; es 
presenti al Parlament un informe de l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya sobre les reformes i millo-
res introduïdes en la formació dels membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra que puguin exercir funcions d’an-
tiavalots i es redacti un protocol de reparació del dany 
per a la indemnització de les víctimes d’actuacions de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, quan 
s’acrediti responsabilitat objectiva administrativa.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61696 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 08.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61696)

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

Del punt 1

«1. Donar suport a la candidatura a Patrimoni Mundi-
al de la UNESCO del Priorat com a paisatge cultural 
agrícola de la muntanya mediterrània.»

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

Del punt 2

«2. Coadjuvar al desenvolupament de la Carta del Pai-
satge del Priorat.»

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de la línia 9 del metro
Tram. 250-01048/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 61495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Jordi Cañas Pérez, di-
putat 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’anterior conseller de Territori i Sostenibilitat, Hono-
rable Sr. Lluís Recoder, va afirmar en seu parlamentà-
ria el mes de gener de 2012 que les obres de la línia 9 
del Metro eren «la llosa econòmica més important que 
té aquest Govern». El mateix conseller va reconèixer 
que «era i continua sent una obra necessària; el pro-
blema, però, és que el sobrecost generat en els darrers 
vuit anys i la falta de suport pressupostari l’ha conver-
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tit, ara per ara, en una obra inabastable en els terminis 
que es van fixar. Crec, sincerament, que va ser una im-
prudència voler acabar la línia a qualsevol preu, tirant 
únicament de la perillosa veta dels finançaments dife-
rits o confiant que es cobressin diners de la disposició 
addicional tercera per poder pagar la construcció del 
túnel. Tot plegat ha acabat creant una bola de gairebé 
14.000 milions d’euros de deute».

El cost total estimat de l’obra és de 6.927 milions, dels 
quals el 2012 se n’havien pagat uns 2.300. Però la su-
ma total del projecte s’enfila per sobre dels 16.000 mi-
lions d’euros, dels quals 14.000 milions d’euros cor-
responen al deute pendent i el finançament diferit. 
Tanmateix, Recoder va reiterar el compromís del Go-
vern per fer arribar la línia 9 a l’aeroport del Prat en el 
termini previst del 2014.

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

Proposta de resolució

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

1. Donar compliment al compromís polític adquirit de 
finalitzar l’execució de les obres de construcció de la 
línia 9 del Metro de Barcelona i, a aquest efecte, no 
adoptar cap mesura encaminada a reprogramar o reca-
lendarizar l’execució de les obres pendents.

2. Elaborar i presentar en seu parlamentària una audi-
toria sobre les obres de la línia 9 del metro.

3. Informar en seu parlamentària del calendari previst 
per a la finalització de totes les obres pendents.

4. Informar mensualment en seu parlamentària de les 
reunions periòdiques que tinguin lloc entre el Govern 
de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per fer 
un seguiment de l’estat d’execució de les obres pen-
dents.

Palau del Parlament, 28 de març de 2014

Albert Rivera Díaz Jordi Cañas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre la modificació 
del mapa de zones del sistema tarifari inte
grat i l’establiment d’un sistema de quilome
tratge per al projecte de la TMobilitat
Tram. 250-01049/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 61685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i 
Castelló, diputada, Marta Rovira i Vergés, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit 
el 23 de desembre de 2013, va aprovar un increment 
de les tarifes pel 2014, augmentant el preu dels títols 
de viatges T-10 en un 5% i la T50/30 en un 8%, valors 
molt per sobre de l’IPC.

Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan 
moltes famílies han vist reduït els seus ingressos glo-
bals i l’IPC general és del 0,3%, la única proposta 
comprensible era la de congelar les tarifes.

Atès que en aquestes circumstàncies el transport pú-
blic és fonamental per a garantir el dret a la mobilitat 
dels ciutadans i les ciutadanes. I atès que la mobilitat 
sostenible forma part de les solucions als problemes 
de congestió, lluita contra el canvi climàtic, contami-
nació atmosfèrica i dependència energètica exterior. 
I per tant, cal afavorir-la amb unes tarifes assequibles.

Atès que la solució del finançament del transport pú-
blic ha de passar forçosament per l’aprovació d’una 
Llei de finançament del transport públic, tal i com pre-
veia la Llei de mobilitat 9/2003, llei que ha de regular 
el finançament, creant nous recursos financers que no 
comportin carregar augments abusius als usuaris del 
transport públic.

Els usuaris i usuàries que agafen el transport públic de 
rodalies Molins de Rei, pateixen un important greuge 
comparatiu pel que fa al preu del transport públic i pa-
gant el doble, per desplaçaments inferiors en distància, 
que en altres municipis metropolitans que estan situats 
a la zona tarifària 1.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en 
data 19 de desembre del 2013, va aprovar una moció 
per unanimitat amb el vot de totes les forces políti-
ques presents a Molins de Rei, on a més de sol·licitar 
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l’aplicació d’un sistema tarifari més just que permeti 
el pagament dels viatges del transport públic en funció 
dels km recorreguts i no en base a unes zones tarifàri-
es completament arbitràries i que generen importants 
greuges comparatius entre ciutadans i ciutadanes de la 
mateixa Àrea metropolitana.

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: 

– Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità la 
reconsideració del mapa de zones del sistema tarifa-
ri integrat de la RMB quan s’implanti el nou sistema 
de validació i venda basat en la T-mobilitat, que en tot 
cas tindrà lloc abans de finalitzar aquesta legislatura, 
garantint que el municipi de Molins de Rei no perta-
nyerà a una corona superior de la d’altres municipis 
que es troben situats a una major distància geogràfica 
de Barcelona. Així mateix, demanar a l’ATM la realit-
zació d’un estudi sobre l’establiment d’un sistema de 
quilometratge que pugui substituir l’actual sistema ta-
rifari integrat a mitjà termini en el marc del projecte 
T-mobilitat.

Palau del Parlament, 31 de març de 2014

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Marc Sanglas i Al-
cantarilla, Anna Simó i Castelló, diputats, del GP 
d’ERC

Proposta de resolució sobre la compatibilit
zació de les tasques ramaderes i les activi
tats turístiques a les instal·lacions ramaderes
Tram. 250-01050/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61686 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat, Alicia Alegret Martí, diputada, Jordi Ro-
ca Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

A les Terres de l’Ebre, un dels grans protagonistes de 
les festes son els bous braus i les activitats que se’n de-

riven d’aquest animal amb gran valor per la zootècnia 
mundial.

Gran part de les ramaderies existents a les nostres co-
marques es concentra a les Terres de l’Ebre amb una 
activitat centenària al territori on la marcada a foc dels 
bous, la «tienta» i el sanejament són feines diàries i 
habituals que comporta aquest tipus d’activitat rama-
dera per tal d’obtenir l’autèntica criança del bou brau.

Per tal de subsistir, aquestes ramaderies, han obert les 
portes al turisme de qualitat que visita les Terres de 
l’Ebre per poguer combatre i pal·liar la greu crisi eco-
nòmica actual.

Aquestes activitats que són sempre dins de les propie-
tats dels ramaders compten amb el vist i plau del De-
partament d’Agricultura de la Generalitat de Catalu-
nya ja que no es produeix cap infracció en relació al 
que preveu el text refós de la Llei de Protecció d’Ani-
mals d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008.

La cria i reproducció dels braus a les Terres de l’Ebre, 
i més en concret, en relació a les proves de selecció 
de reproductors de la raça bovina de lidia, gestió del 
llibre genealògic i d’acord amb l’Ordre Ministerial de 
4 de juny de 1991 que reconeix oficialment a l’Asso-
ciació Nacional de Ramaderies de Lidia per la gestió 
del llibre genealògic d’aquesta raça i el RD 2119/2008 
de 26 de desembre, al qual s’estableix el programa de 
conservació, majoria i foment de les races ramaderes 
(BOE núm. 23 de 27 de gener de 2009). De tot l’expo-
sat, es desprén, que l’ens competent per la gestió del 
llibre genealògic de la raça bovina de lidia es l’Asso-
ciació de Ramaderies de Lidia.

Les proves de selecció d’obligat i legal compliment 
en relació a la reproducció per les ramaderies inscri-
tes al llibre genealògic de la raça de bous braus es 
portaran a terme sempre d’acord amb la normativa 
esmentada.

Les normes que regulen aquestes activitats permeten 
en tot cas que a les instal·lacions ramaderes, que són 
necessàries per realitzar les proves de selecció, podran 
assistir, a més del personal tècnic i professional ne-
cessari, també totes aquelles persones que tinguin la 
voluntat d’estar presents sempre i quan tinguin la pre-
ceptiva autorització del ramader.

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 modificar la legislació vigent per tal d’asso-
lir la compatibilització de les tasques ramaderes i la 
possibilitat de que els turistes o convidats a les instal-
lacions ramaderes puguin visualitzar i gaudir de for-
ma gratuïta de les activitats pròpies ramaderes així 
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com la protecció d’aquestes tradicions amb tant d’arre-
lament al territori de les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 31 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi-
vas, Alicia Alegret Martí, Jordi Roca Mas, diputats, 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la previsió d’instal
lació d’equipaments comercials en l’àmbit del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01051/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 61777 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada, Marta 
Ribas Frías, diputada, Salvador Milà i Solsona, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent sobre la previsió d’equipaments comercials en 
l’àmbit del centre direccional de Cerdanyola del Vallès 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 6 de març de 2014, el Consell General del 
Consorci del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès, òrgan conformat al 50% per l’Incasòl i al 50% 
per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, es va donar 
per assabentat i va donar la seva conformitat a la pro-
posta d’aprovació provisional del Pla Director Urba-
nístic del Centre Direccional.

En aquesta sessió del Consorci, hi va assistir el Con-
seller de Territori i Sostenibilitat per donar la màxima 
rellevància política als temes tractats i als acords asso-
lits, tot i tenir delegada la seva representació en el Se-
cretari General del Departament que presideix.

En el desenvolupament del Consell General es va des-
tacar com a positiu el diàleg mantingut entre Incasòl 
i Ajuntament a l’hora de recollir les al·legacions pre-
sentades per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a 
l’aprovació inicial del PDU que es va fer el 18 de se-
tembre de 2013. El mateix conseller de Territori i sos-
tenibilitat, Hble. Sr. Santi Vila va destacar com a molt 
positiu el resultat d’aquest diàleg, en molt dels parà-
metres importants del PDU, també pel que fa a la li-

mitació a un màxim del 50% per a ús comercial de la 
parcel·la PC4 (Parc de la Ciència - 4).

En el debat del tema, el membre del Consell General 
en representació de la Conselleria d’Empresa i Ocupa-
ció va manifestar la necessitat de consensuar el detall 
concret d’aquest sostre que, tot i estar limitat a un 50% 
del total de la parcel·la, continua tenint un abast sufi-
cientment important (uns 108.000 m2 de sostre), com 
perquè aquesta concreció es faci sense posar en perill 
el model comercial català, que aposta pel comerç de 
proximitat per davant de la concentració en grans àre-
es comercials. Diversos membres del Consell que ho 
són en representació de l’Ajuntament també es varen 
manifestar en aquest sentit.

Amb posterioritat la Comissió d’Urbanisme de l’AMB 
i la Comissió d’Urbanisme de Catalunya van donar el 
vistiplau a l’aprovació provisional del PDU del Centre 
Direccional.

Des d’aleshores, en alguns mitjans de comunicació 
han aparegut informacions al respecte de que la Gene-
ralitat disposa ja d’una proposta concreta de l’empresa 
australiana Westfield Group per a fer, suposadament, 
un macrocentre comercial al Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès, en aquesta parcel·la PC4.

Aquesta proposta podria contradir els acords i com-
promisos assolits, així com el model comercial que, 
en teoria, defensem la majoria de les forces polítiques 
presents al Parlament de Catalunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Ge-
neralitat a: 

Primer. Que mantingui el compromís del Govern de 
la Generalitat, expressat pel H. C. de Territori i sos-
tenibilitat dins el Consorci del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès d’evitar una macro-instal·lació 
comercial en l’àmbit del sòl previst per a usos comer-
cials en l’àmbit del Pla Director del Centre Direccio-
nal de Cerdanyola del Vallès.

Segon. Consensuar amb totes les institucions perti-
nents i agents socials i econòmics del territori, la con-
creció de la limitació del 50% de sostre comercial de 
la parcel·la PC4 del PDU del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès, de manera que no perjudiqui en 
cap cas el teixit comercial més proper, de l’entorn i del 
conjunt del país.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, Marta Ribas Frías, 
Salvador Milà i Solsona, diputats, del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la declaració 
del parc natural de la conca lacustre de Ba
nyoles
Tram. 250-01052/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 61892 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya va acordar el passat 14 de 
desembre de 2011 la proposta de Resolució 392/IX del 
Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un pro-
jecte de llei de declaració del parc natural de la conca 
lacustre de Banyoles que resol que «El Parlament de 
Catalunya insta el Govern a redactar i a presentar-li 
un projecte de llei de declaració del parc natural de la 
conca lacustre de Banyoles (Pla de l’Estany), en l’ela-
boració del qual tingui en compte els diversos actors 
socials, ecologistes i econòmics del territori.»

Essent aquesta una resolució aprovada al final de la 
passada legislatura és feia necessari reeditar-ne el con-
sens i la unanimitat amb què va ser aprovada per ga-
rantir-ne el compliment per part del Govern.

Tot i això, el passat dia 19 de febrer de 2014 en sessió 
Parlamentaria en Comissió al Parlament de Catalunya 
el conseller Santi Vila va anunciar la creació de tres 
parcs naturals per Catalunya, i en aquesta llista no hi 
havia el Parc Natural de la Conca Lacustre de l’Estany 
de Banyoles, de manera que no es preveia l’inici del 
projecte fins després del 2017.

Com a conseqüència d’això, el Ple de l’Ajuntament de 
Banyoles, en data 31 de març de 2014 va aprovar amb 
la unanimitat de tots els grups municipals una moció 
en la que mostrava el «malestar de l’Ajuntament en 
vers la no iniciació de la redacció del Projecte de Parc 
Natural de la Conca Lacustre de l’Estany de Banyoles 
fins després del 2017» i exigia «al Govern de la Ge-
neralitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat 
que executi la resolució 392/IX del 14 de desembre de 
2011 del Parlament de Catalunya aprovada per unani-
mitat en el Parlament o la figura de protecció fruit dels 
consens i/o converses de les negociacions amb la Ge-

neralitat, els Ajuntaments i entitats vinculades al terri-
tori així com també la ciutadania.»

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 de la Ge-
neralitat a: 

Primer. Donar compliment a la Resolució 392/IX 
aprovada per unanimitat la passada legislatura per tal 
de redactar i presentar un projecte de llei de declaració 
del parc natural de la conca lacustre de Banyoles (Pla 
de l’Estany), en l’elaboració del qual tingui en compte 
els diversos actors socials, ecologistes i econòmics del 
territori.

Segon. Establir de manera immediata un procés de 
consulta amb els Ajuntaments afectats, de diàleg amb 
les entitats vinculades al territori i de participació de 
la ciutadania per concretar la figura de protecció apli-
cable a la conca lacustre de Banyoles mentre no es 
produeixi la declaració definitiva de Parc Natural.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

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

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la seguretat de la carretera C31 i la revi
sió dels protocols d’informació del tram sud
Tram. 250-01053/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 61965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Teresa Vallverdú Albornà, diputada, Marc Sanglas i 
Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera C31, gratuïta i de titularitat de la Gene-
ralitat de Catalunya, és l’eix costaner que uneix l’àrea 
metropolitana de Barcelona amb les poblacions que es 
troben a l’altra banda del Massís del Garraf i enllaça 
amb la N-340, al Vendrell.



14 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 301

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 39

Per les característiques geogràfiques de l’espai per on 
transcorre, ja que la C31 és una carretera que voreja 
un massís, per una banda lateral té una muntanya i per 
altra, la costa, amb un mur de seguretat vorejant tot el 
penya-segat. Aquest fet provoca un seguit de proble-
mes que afecten la seguretat: 

– Els desguassos en els murs, fets a través d’unes ober-
tures a la part inferior de les peces de formigó que se-
paren la carretera del penya-segat, són totalment insu-
ficients quan hi ha forts aiguats, i hi ha una deficient 
evacuació de l’aigua que cau quan hi ha pluges fortes, i 
converteix determinats trams de la C31 en trams inun-
dables.

– Les voreres són insuficients i inexistents en diferents 
trams de la via, cosa que causa inseguretat tant a con-
ductors com a ciclistes.

– Les característiques físiques de la C31 fan que siguin 
habituals els accidents greus, i els vehicles accidentats 
o avariats entorpeixen la circulació ja que no hi ha zo-
nes d’emergència i evacuació. Aquest fet provoca que 
hi hagi col·lapses freqüents per la dificultat física que 
comporta enretirar aquests vehicles.

Aquestes alteracions de trànsit provocades per acci-
dents, retencions o aiguats s’agreugen perquè, a di-
ferència del que passa amb C31 des de Castelldefels 
fins a l’entrada de Barcelona, que surt en tots els in-
formatius, tant si hi ha com si no hi ha retencions, la 
informació viària sobre les retencions o la fluïdesa de 
la C31-Sud entre el Vendrell i Castelldefels és clara-
ment insuficient tant a la televisió (TV3) com a la rà-
dio públiques (Catalunya Informació...). Aquesta man-
ca d’informació la comparteixen les xarxes socials, 
que actualment són un mitjà d’informació molt ràpid 
i de fàcil accés. També en aquest cas trobem que la 
informació sobre les afectacions d’aquest tram en els 
serveis d’@equipviari o @transit és inexistent, perquè 
no informen de manera adequada sobre les afectaci-
ons de la C31. Moltes vegades són els usuaris mateixos 
els que donen aquesta informació a través de les xar-
xes socials, i posats en contacte amb @equipviari, es 
converteixen en els informadors de les afectacions de 
trànsit. Així doncs, una de les zones amb més col·lapse 
no surt mai en cap espai informatiu

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: 

– Portar a terme un estudi per tal de millorar la segu-
retat d’aquesta via, i que es facin les actuacions perti-
nents per augmentar aquest nivell de seguretat.

– Millorar i revisar els protocols d’informació del tram 
d’aquesta via C31-Sud, per les seves característiques 
i tenint en compte que el volum aproximat de trànsit 

del tram Vilanova-el Vendrell és de 19.000 vehicles 
aproximats diaris, i del tram Sitges-Castelldefels és de 
12.000 vehicles aproximats diaris.

– Exigir que els panells informatius ubicats a la C32 
informin els usuaris perquè puguin saber en tot mo-
ment l’estat actual de la C31 pel que fa a retencions, 
accidents o altres incidents.

– Sol·licitar l’aixecament de barreres a la C32 quan hi 
hagi problemes que comportin talls a la C31 provocats 
per accidents a la mateixa C31-Sud (Costes del Gar-
raf) o competicions esportives que tallin la circulació 
de vehicles durant un temps determinat (La Vuelta a 
España, Triatló, etc.), ja que passa a ser l’única via de 
comunicació de la zona.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Teresa Vallverdú Al-
bornà, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputats, del GP 
d’ERC

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de 
la carretera C32 entre Sitges i el Vendrell
Tram. 250-01054/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 61995 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Teresa Vallverdú Albornà, diputada, Marc Sanglas i 
Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La C-32 és una gran infraestructura de pagament al 
costat d’una via gratuïta, la C-31, contínuament col-
lapsada. Sobretot els habitants dels municipis en el seu 
tram sud pateixen uns greuges importantíssims a l’ho-
ra de comunicar-se entre ells si es comparen amb els 
municipis d’altres zones del país. Els preus de les co-
municacions entre els municipis que es troben en el 
tram del Vendrell a Sitges dificulten les comunicaci-
ons intermunicipals i intercomarcals d’aquesta àrea de 
la costa del Baix Penedès i el Garraf, i no ajuden al 
desenvolupament econòmic dels municipis, sinó que 
hi posen obstacles. Les economies locals no poden 
veure cap millora si les comunicacions entre munici-
pis mantenen el grau de despesa actual.
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El Departament de Territori i Sostenibilitat ha anun-
ciat millores sobre el tram sud de la C32, però consi-
derem que cal trobar altres solucions que millorin la 
gravíssima situació de les comunicacions per carretera 
entre Sitges i el Vendrell.

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

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a treba-
llar per establir la gratuïtat total del tram de la C32 
entre Sitges i el Vendrell, considerant-lo una ronda in-
terurbana, per poder facilitar la mobilitat interna entre 
les poblacions costaneres de les comarques del Baix 
Penedès i el Garraf, tenint en compte que el tram Sit-
ges-el Vendrell de la C31 no pot fer les funcions d’eix 
comunicador que hauria de fer. Iniciar el procés amb 
un estudi a acabar, abans de tres mesos, sobre la re-
percussió econòmica i la viabilitat d’aquesta gratuïtat.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Teresa Vallverdú Al-
bornà, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputats, del GP 
d’ERC

Proposta de resolució sobre les retallades 
previstes en els Serveis d’Intervenció Espe
cialitzada en Violència Masclista
Tram. 250-01055/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62049 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El Departament de Benestar Social i Família ha infor-
mat, via cartes, als equips que gestionen els Serveis 
d’Intervenció Especialitzada en violència masclista 
(SIEs) d’una retallada pressupostària que farà supri-
mir, d’aquests serveis, les figures de diverses professi-
onals essencials per a la tasca de reparació i reinserció 
de les dones i infants víctimes de violència masclista. 
En concret, es vol eliminar, a partir de juliol, la figura 

d’insertor o insertora laboral dels 7 SIEs que funcio-
nen a Catalunya, així com educadors/es infantils i psi-
còlegs o psicòlogues.

Segons informacions del personal d’aquests SIEs, el 
programa d’inserció laboral passarà a ser gestionat per 
la Fundació de la Caixa, dins del programa Incorpo-
ra, un programa que no compta amb especialistes per 
a tractar les especificitats d’aquest tipus de víctimes i 
que no podrà treballar, a priori, amb la mateixa coor-
dinació interdisciplinar que s’oferia actualment tenint 
aquest perfil d’inserció laboral dins del mateix servei.

Les empreses que gestionen els diversos SIEs de Cata-
lunya ja havien patit, els darrers dos anys, una retalla-
da pressupostària important, cosa que s’havia assumit 
amb reduccions horàries i de personal i, sobretot, amb 
retallades importants en les condicions laborals, pas-
sant a cobrar sous d’uns 1.000 euros al mes.

En paral·lel, la violència masclista a Catalunya no s’ha 
reduït pas, sinó que repunta. Aquest any 2014 ha co-
mençat amb la dramàtica realitat d’un increment de 
víctimes mortals. En els primers 3 mesos de l’any ja 
són 5 les dones mortes per violència masclista a Ca-
talunya, una més que el total de dones mortes en tot 
l’any 2013.

El 2013 es tancava amb prop de 12.400 dones víctimes 
de violència masclista a Catalunya, segons el nombre 
de denúncies recollides pel cos de Mossos d’Esquadra.

La situació d’aquestes víctimes és cada cop més deses-
perada, ja que la crisi fa més complicat que tinguin re-
cursos per assegurar-se la independència econòmica, i 
les retallades de recursos públics diversos fan gairebé 
impossible garantir-los el suport necessari per a aban-
donar el maltractador un cop denuncien.

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 de la Ge-
neralitat a: 

1. Deixar sense efecte les retallades pressupostàries 
previstes per als SIEs.

2. Deixar sense efecte la intenció d’eliminar cap dels 
perfils professionals que actualment treballen en 
aquests serveis d’intervenció especialitzada en violèn-
cia masclista.

3. Avaluar, conjuntament amb les i els professionals 
dels SIEs, així com amb la Unitat de Suport i Atenció 
a les Víctimes del Departament d’Interior i amb la Co-
missió de violència masclista del Consell Nacional de 
les Dones, les circumstàncies que estan fent repuntar a 
Catalunya els casos de violència masclista i la gravetat 
d’aquests, i els recursos necessaris per a fer-hi front.
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4. Dotar pressupostàriament els recursos que, a través 
del procés d’avaluació esmentat al punt 3, s’hagi consi-
derat que cal reforçar o afegir.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’eliminació 
temporal dels drets derivats de l’assistència 
a òrgans col·legiats
Tram. 250-01056/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 62123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Benito, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’actual situació de crisi que viu Catalunya per l’es-
tat generalitzat de l’economia es troba agreujada pels 
incompliments sistemàtics del Govern de l’Estat amb 
el finançament de Catalunya. Aquests fets comporten 
que els treballadors de l’Administració de la Genera-
litat i del seu sector públic hagin d’assumir esforços 
superiors als que s’imposen als treballadors públics de 
la resta d’administracions de l’estat espanyol i d’altres 
administracions de Catalunya.

Tenint en compte que en un moment de crisi econò-
mica la ciutadania requereix un major suport dels ser-
veis públics i els servidors públics esdevenen el factor 
humà primordial pel manteniment de l’estat del ben-
estar, resulta del tot necessari dur a terme actuacions 
que equilibrin l’esforç econòmic d’aquests treballadors 
públics en funció de la capacitat de cada treballador.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a que, mentre els treballadors públics no rebin 
de forma íntegra les seves catorze retribucions, s’elimi-
ni qualsevol dret derivat de l’assistència per part d’òr-
gans superiors, alts càrrecs, eventuals i treballadors de 
l’administració de la Generalitat i del seu sector pú-

blic, a òrgans col·legiats de qualsevol tipus i a adaptar, 
a aquest efecte, els acords de govern reguladors vigents 
en el termini d’un mes a partir de la seva aprovació.

Palau del Parlament, 31 de març de 2014

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

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de re
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62684; 62701).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.04.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 10.04.2014.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62684; 62701).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.04.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 10.04.2014.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les necessitats d’escolarització i 
d’equipaments educatius
Tram. 302-00141/10

Esmenes presentades
Reg. 62532; 62540; 62597; 62622 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 09.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 62532 i 62540)

Reg. 62532

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les necessitats d’escolarització i d’equipa-
ments educatius (tram. 302-00141/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Nova redacció del punt 1

«1) Definir i fer públic un nou mapa educatiu de Cata-
lunya amb planificació a 5 anys vista, en col·laboració 
amb la comunitat educativa i el món local tal i com ex-
plicita la LEC. Aquest nou mapa caldrà, entre altres, 
que atengui totes les etapes educatives en funció de les 
necessitats d’escolarització i dels equipaments educa-
tius del país abans de l’inici del curs 2014-2015.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Nova redacció del punt 2

«2) Aprofitar la manca de pressió demogràfica que viu-
rem a Catalunya ens els propers anys per fer les re-
formes i modificacions necessàries per la millora de la 
qualitat de l’ensenyament. En particular, poder rebai-
xar les ràtios de les nostres escoles públiques que no 
podrà excedir dels 25 alumnes a la primària i els 30 a 
la secundària»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

«Rebutjar els tancaments preventius de centres educa-
tius públics i línies educatives públiques amb suficient 
demanda efectuats en els dos darrers cursos per part 
del Departament d’Ensenyament i garantir l’obertura 
del període de preinscripcions per a totes les escoles 
públiques i línies públiques abans del procés definitiu 
d’oferta educativa.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou punt al punt 3

«3 bis. Rebutjar la presa de decisions respecte a l’ofer-
ta educativa que s’hagi fet sense tenir en compte els 
criteris del món local i la comunitat educativa»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou punt al punt 6

«6 bis. De la mateixa manera, el pla de prioritats 
d’adequació, ampliació i construcció d’equipaments 
educatius públics per cada servei territorial s’haurà de 
fer públic abans de començar el curs 2014-2015»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou punt al punt 7

«7 bis. Fer especial èmfasi en la planificació de Secun-
dària Elaborant un Pla de garanties d’equipaments 
educatius públics que expliciti l’increment previst 
d’alumnat a cada centre, les necessitats d’escolaritza-
ció a cada centre, la necessitat d’ampliació l/o rehabi-
litació de cada centre, la necessitat de nova construc-
ció de centres educatius, les ràtios previstes per a cada 
centre i el personal educatiu i d’administració i servei 
previst a cada centre.»

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC 

Reg. 62540

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
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menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les necessitats d’escolarització i d’equipa-
ments educatius (tram. 302-00141/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació de tot el punt 4. Nova redacció.

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

a. Retirar el decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es 
regulen els procediments per definir el perfil i la provi-
sió dels llocs de treball docents elaborat pel Departa-
ment d’Ensenyament, i completar el desplegament nor-
matiu de la LEC pel que fa a l’autonomia de gestió dels 
centres docents públics amb consens amb els agents 
implicats i d’acord a les garanties d’objectivitat, capa-
citació i mèrits del professorat.

b. Demanar al Ministerio de Educación la retirada de 
la LOMCE per ser una Llei que atempta contra l’objec-
tivitat en la provisió de plantilles del sistema educatiu 
públic al conjunt de l’estat.

c. Garantir que l’esmentat decret de plantilles contem-
pli accions de discriminació positiva vers el col·lectiu 
de treballadors amb disminució reconeguda, especial-
ment en el cas dels docents interins.

d. Garantir que amb l’aplicació de l’esmentat decret 
39/2014, de 25 de març, es compleix la ràtio del 2% 
dels llocs de treball dels centres docents públics esti-
guin coberts per persones amb discapacitat que tin-
guin reconeguda la condició legal de discapacitat.»

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 62597)

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les necessitats d’escolarit-
zació i d’equipaments educatius (tram. 302-00141/10).

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

De refosa dels punts 1, 6 i 7

1. Comparèixer a la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, en un termini màxim de tres mesos, per infor-
mar sobre el procés de matriculació i la planificació 
d’adequació, ampliació i construcció d’equipaments 

educatius públics de primària i de secundària per als 
pròxims cursos, especialment per al curs 2014-2015.

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

2. Mentre el Govern de l’Estat no derogui la vigència 
del Reial decret llei 14/2012, de mesures urgents de ra-
cionalització de la despesa pública en l’àmbit educa-
tiu, tal com demana la moció 38/X del Parlament, i 
que entre d’altres mesures fixa l’ampliació de fins a un 
20% del nombre màxim d’alumnes establert per aula 
en l’educació primària i secundària obligatòria, el De-
partament aplicarà com a criteri general el que esta-
bleix l’article 48.2 de la LEC.

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

3. A continuar donant compliment per al curs 2014-
2015 a la Resolució 222/X sobre oferta educativa.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

4. Mentre no es faci el desplegament necessari de les 
zones educatives, informar de manera periòdica a les 
Juntes de Personal dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment de l’aplicació del decret de provisió de plantilles.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Vincular la recuperació dels ingressos públics de la 
Generalitat a la reversió de les retallades en política 
educativa i al compliment de la disposició final tercera 
de la Llei 12/2009, d’educació, sobre inversió en edu-
cació respecte al PIB. Començar a treballar en el marc 
de diàleg social permanent del Govern de la Generali-
tat i els agents econòmics i socials en la redacció de les 
prioritats per a la modificació dels ajustaments al per-
sonal docent, l’adequació de les plantilles i del perso-
nal de suport necessaris per a garantir la qualitat edu-
cativa i l’atenció òptima a la diversitat i la cobertura 
de les substitucions des dels primers dies, entre altres.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

8. Enllestir els aspectes jurídics i tècnics del model d’ins-
titut escola previst a la LEC per desplegar-lo d’acord 
amb la comunitat educativa.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Marta Rovira i Vergés Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62622)

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les necessitats d’escolarit-
zació i d’equipaments educatius (tram. 302-00141/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del apartado 1

«1. Definir i fer públic un nou mapa educatiu de Ca-
talunya, en col·laboració amb la comunitat educativa i 
el món local, que atengui totes les etapes educatives, i 
que mostri els centres amb oferta d’ensenyament bilin-
güe, amb una proporció raonable de vehicularitat en 
castellà, en funció de les necessitats d’escolarització 
i dels equipaments educatius del país abans de l’inici 
del curs 2014-2015.»

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

De un nuevo apartado 1 bis

«1 bis. Promoure la zona única per municipi, per tal 
d’afavorir a les famílies la llibertat d’elecció de centre.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del apartado 3

«3. Rebutjar els tancaments preventius de centres edu-
catius i línies sostinguts amb fons públics efectuats en 
els dos darrers cursos per part del Departament d’Ense-
nyament i garantir l’obertura del període de preinscrip-
cions per a totes les escoles i línies sostingudes amb fons 
públics abans del procés definitiu d’oferta educativa.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la letra a, del apartado 4

«a. Estudiar els efectes que la legislació estatal pot te-
nir sobre aquest desplegament normatiu, tot garantint 
la no vulneració de cap norma estatal.»

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les accions per a potenciar el tei
xit productiu per mitjà del Barcelona Mobile 
World Capital
Tram. 302-00142/10

Esmenes presentades
Reg. 62449; 62531; 62621; 62624 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 09.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62449)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les accions 
per a potenciar el teixit productiu per mitjà del Barce-
lona Mobile World Capital (tram. 302-00142/10).

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

D’un nou punt 1.d

d. Element dinamitzador de les estratègies de lluita 
contra el canvi climàtic, l’impacte de l’activitat huma-
na i l’escassetat de recursos naturals en tots els sectors 
productius a partir de la recerca i la ecoinnovació.

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

D’un nou punt 1.e

e. Impuls per traslladar els beneficis que aporta la 
recerca en TIC al benestar de les persones en àmbits 
com l’alimentació, la salut, l’oci o l’estil de vida, en els 
quals l’R+D+I genera oportunitats econòmiques i be-
neficis directes per a les persones i la societat.

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

Al punt 2

2. A liderar la concertació i col·laboració entre els dife-
rents patrons i patrocinadors de la Fundació Barcelona 
Mobile World Capital.
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4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 3.h

h. Establir mecanismes per donar prioritat a l’adopció 
i desenvolupament de tecnologies basades en el pro-
gramari lliure per tal de potenciar la indústria local i 
l’extensió de l’accés a la tecnologia.

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

D’un nou punt 3.i

i. Garantir la interoperabilitat dels diferents sistemes 
potenciant l’ús d’estàndards oberts per assegurar la 
universalitat de l’accés a la informació.

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

D’un nou punt 3.j

j. Vetllar per la independència tecnològica, facilitant 
la no dependència d’uns pocs fabricants de programa-
ri, i la seva seguretat auditant el programari que es fa 
servir.

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

En el punt 6

6. A estendre els objectius i la tasca de la Fundació Bar-
celona Mobile World Capital i l’estratègia de recerca 
i innovació arreu del territori de Catalunya, concre-
tant-ne la participació de tots els agents socioeconòmics 
a través de la implicació de la representació empresari-
al, sindical, acadèmica i de les administracions locals.

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

D’un nou punt 7 bis

7 bis. Facilitar l’accés als dominis/infraestructures pú-
bliques sense discriminacions, i el desplegament de la 
banda ampla de nova generació (fibra) a tot Catalunya 
amb alternatives reals.

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

D’un nou punt 7 ter

7 ter. Potenciar l’estudi, l’ús i el desplegament de xar-
xes obertes com les de la fundació guifi.net per facili-
tar la democratització en l’accés a internet.

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 12

12. A establir acords i promoure la concertació labo-
ral en les empreses tecnològiques amb seu a Catalunya 
per evitar deslocalitzacions, pèrdua de llocs de treball 
i garantir unes condicions laborals de qualitat.

11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 13

13. A establir acords amb les empreses tecnològiques 
amb seu a Catalunya per garantir una política de preus 
més accessibles per l’usuari en l’accés a internet per ga-
rantir la democratització i l’alfabetització tecnològica.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 62531)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les accions per a potenciar el teixit productiu per 
mitjà del Barcelona Mobile World Capital (tram. 302-
00142/10).

http://www.guifi.net/


14 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 301

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 46

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un apartat d al punt 1

d) Un sector amb capacitat per posar la innovació al 
servei de les persones, millorant la qualitat de vida de 
les mateixes, sobretot en l’àmbit social i sanitari.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 62621)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les accions per a poten-
ciar el teixit productiu per mitjà del Barcelona Mobile 
World Capital (tram. 302-00142/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 2

2. A definir i presentar al Parlament en el termini de qua-
tre mesos una estratègia de concertació i col·laboració 
entre els diferents patrons i patrocinadors de la Funda-
ció Barcelona Mobile World Capital que garanteixi tam-
bé un correcte impuls i lideratge des de la Generalitat de 
Catalunya.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt 3 bis

3 bis. Aquest Comitè: 

a. Aprofitarà els recursos disponibles de la Generalitat 
de Catalunya i no suposarà cap despesa afegida.

b. Elaborarà una memòria anual d’activitats que se-
rà presentada a la Comissió d’Empresa i Ocupació del 
Parlament de Catalunya.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 4

4. A establir uns indicadors de control objectivables 
i realitzar un seguiment exhaustiu sobre les iniciati-

ves desenvolupades per la Fundació Barcelona Mobile 
World Capital en qualsevol dels seus àmbit s d’actu-
ació. Amb aquests indicadors s’elaboraran memòries 
anuals d’avaluació que seran presentades a la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 5

5. A definir en el termini de quatre mesos un Pla d’ac-
tuació per garantir la continuïtat de les iniciatives i/o 
programes que desenvolupi la Fundació Barcelona 
Mobile World Capital en qualsevol dels seus àmbits.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 6

6. A definir i presentar al Parlament de Catalunya en 
el termini de quatre mesos una Estratègia per estendre 
els objectius i la tasca de la Fundació Barcelona Mo-
bile World Capital i l’estratègia de recerca i innovació 
arreu del territori de Catalunya, concretant-ne la parti-
cipació de tots els agents socioeconòmics a través de la 
implicació de la representació empresarial, acadèmica 
i de les administracions locals.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 7

7. A dotar a la xarxa de telecentres de Catalunya, Punts 
TIC, d’arreu del territori dels recursos i coneixements 
suficients per a consolidar-se no només com a element 
de l’accés i democratització de les TIC sinó com a punt 
de suport tecnològic per a iniciatives empresarials in-
novadores. En aquest sentit, durant l’any 2014 es defi-
nirà i presentarà al Parlament de Catalunya un mapa 
de necessitats de recursos i un compromís de donar-hi 
resposta amb una dotació pressupostaria suficient.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 8

8. A estudiar les bases dels Diàlegs Competitius de 
compra pública TIC de la Generalitat de Catalunya per 
a potenciar la compra innovadora TIC, tenint una cura 
especial per potenciar aquelles petites i mitjanes em-
preses innovadores del teixit productiu català, sempre 
garantint el compliment de la normativa aplicable, es-
pecialment aquella d’àmbit nacional i europeu amb un 
major impacte en aquesta qüestió.
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Ciutadans

Al punt 9

9. A definir i presentar al Parlament durant l’any 2014 
estratègies i desenvolupament de programes, amb in-
dicadors objectivables, d’alfabetització electrònica per 
tal de superar l’escletxa digital i promoure la inclusió 
electrònica, així com potenciar l’acreditació de com-
petències TIC dels ciutadans i professionals, en espe-
cial en l’àmbit de Mobilitat TIC.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Ciutadans

Al punt 10

10. A definir i presentar al Parlament durant l’any 
2014 estratègies i desenvolupament de programes, amb 
indicadors objectivables, per potenciar l’educació, 
el desenvolupament de les capacitats i l’aprenentatge 
permanent d’estudis i carreres tècniques relacionades 
amb les TIC.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Ciutadans

Al punt 11

11. A definir, presentar al Parlament e implementar 
durant l’any 2014 un protocol per a la reflexió i dià-
leg obert a tot els sectors, liderat per la Generalitat de 
Catalunya conjuntament amb la Fundació Barcelona 
Mobile World Capital, sobre la responsabilitat de les 
empreses tecnològiques en l’explotació de recursos na-
turals per fabricar i/o adquirir aparells electrònics, en 
línia de la declaració aprovada al Parlament de Catalu-
nya el maig de 2013, sobre la responsabilitat social de 
les empreses en l’explotació de recursos naturals.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62624)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les accions per a potenciar el tei-
xit productiu per mitjà del Barcelona Mobile World 
Capital (tram. 302-00142/10).

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

Del punt 2

«2. A promoure la concertació i col·laboració entre els 
diferents patrons i patrocinadors de la Fundació Bar-
celona Mobile World Capital.»

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

De l’enunciat del punt 3

«3. A crear un comitè d’impuls de la capitalitat del mò-
bil per a coordinar les accions governamentals per a 
la implantació i l’aprofundiment de les tecnologies del 
mòbil a la societat i l’economia catalanes, amb les se-
güents funcions:» 

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

De l’apartat a del punt 3

«a) Definir, aprovar i coordinar les línies estratègiques 
anuals sobre els projectes i programes en l’àmbit de la 
Mobilitat TIC.»

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

De l’apartat g del punt 3

«g) Designar un Comitè Tècnic amb personal tècnic 
proposat per cadascun de les unitats directives del Co-
mitè de Direcció de Mobilitat TIC, que esdevingui re-
ferent en aquest camp per el sector públic i agents pri-
vats.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. A estendre l’estratègia de recerca i innovació en 
mobilitat TIC arreu del territori de Catalunya concre-
tant-ne la participació de tots els agents socioeconò-
mics a través de la implicació de la representació em-
presarial, acadèmica i de les administracions locals.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. A dotar a la xarxa de telecentres de Catalunya, Punts 
TIC, d’arreu del territori dels recursos i coneixement 
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suficients per a consolidar-se no només com a element 
de garantia d’accés a les TIC als ciutadans, sinó també 
com a punt suplementari als espais ja existents amb l’ob-
jectiu d’oferir suport tecnològic per a iniciatives empre-
sarials innovadores.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. A establir un espai de reflexió i de diàleg obert a 
tots els sectors sobre la responsabilitat social en l’ex-
plotació de recursos naturals per a fabricar i/o adqui-
rir aparells electrònics.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre el transport sanitari
Tram. 302-00143/10

Esmenes presentades
Reg. 62594; 62599; 62625 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 09.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 62594)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el transport sanitari (tram. 302-
00143/10).

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

D’un nou subpunt

4.2 bis. Estudiar la possibilitat i valorar-la conjunta-
ment amb els sindicats i les empreses, per tal d’ade-
quar el diploma tècnic en transport sanitari (TTS), for-
mació regulada a través del Decret 225/1996 de 12 de 
juny, cercant l’equivalència màxima per a poder obte-
nir el títol de formació professional de la branca sani-
tària.

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

5.2. Respectant la negociació col·lectiva de les parts, 
treballar per un acord laboral que promogui el man-
teniment del marc laboral actual i el conveni col·lectiu 
català del sector del transport sanitari.

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

5.3. Seguir les recomanacions de l’informe relatiu a 
la Moció 3/10 del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de salut per al concurs i la contractació del 
transport sanitari, tot establint un equilibri entre la va-
loració del preu i la dels criteris subjectius, i a que en 
tot cas l’adjudicació respecti els articles 134 i següents 
de la Llei de contractes del sector públic de Catalu-
nya, i per tant recaigui en l’oferta econòmicament més 
avantatjosa.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62599)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trans-
port sanitari (tram. 302-00143/10).

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

D’un nou apartat 1.3

«1.3. Garantir el control periòdic de les condicions 
contractuals, condicions laborals i fer auditories eco-
nòmiques tant a les empreses contractades per a TSU 
com per al TSNU.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 2.2

«2.2. Mantenir, com a mínim, el pressupost assignat 
l’any 2014, així com les mateixes hores de cobertura.»

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

D’un nou apartat 2.4

«2.4. Garantir que qualsevol nou format que s’afegeixi 
a les unitats existents actualment inclogui, com a mí-
nim, les figures de tècnic, metge i infermer.» 

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

D’un nou apartat 2.5

«2.5. Informar, a través dels informes d’execució pres-
supostària i amb garanties de transparència, dels di-
ners facturats pel TSU per serveis a mútues i per ser-
veis preventius.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat 3.1

«3.1. Garantir Reduir els temps de resposta màxims vi-
gents fruit de l’actual concurs.»

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

D’un nou apartat 3.4

«3.4. No prioritzar mai serveis de TSNU per a mútues 
per davant de serveis del CatSalut.»

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat 5.3

«5.3. Establir que el pes dels criteris econòmics en l’ad-
judicació del concurs no superi en cap cas el 45% 32% 
de la puntuació, com en el concurs anterior.»

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

D’un nou apartat 6

«6. Que el SEM assumeixi amb personal propi els met-
ges de les unitats medicalitzades de Blanes i Calella.»

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62625)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el transport sanitari (tram. 302-
00143/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 2 del punt 1

«1.2. Garantir que les unitats mòbils i recursos assig-
nats al transport sanitari urgent no realitzen serveis de 
transport secundari no urgent, llevat de casos excepci-
onals d’acord amb les indicacions del Centre Coordi-
nador Sanitari del SEM.»

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

De l’apartat 1 del punt 2

«2.1. Mantenir el Mapa Territorial de Bases de TSU 
basat en unes isòcrones que permetin un temps mig de 
resposta entre 10 minuts i 20 minuts.»

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

De l’apartat 2 del punt 4

«4.2. Publicar en un termini aproximat d’un mes l’Or-
dre que ha de regular el procediment d’habilitació 
del personal conductor de vehicles de transport sa-
nitari per carretera, en compliment del Reial Decret 
836/2012, de 25 de maig.
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Aquesta Ordre haurà de contemplar: 

4.2.1. Que la formació regulada a través del Decret 
225/1996, de 12 de juny, és a dir, el diploma tècnic en 
transport sanitari (TTS), equivalgui a l’acreditació de 
les dues certificacions professionals de transport sani-
tari i d’atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstro-
fes, incloses al catàleg de la Formació Professional de 
la branca sanitària.

4.2.2. El reconeixement de l’experiència en el sector, en 
compliment de la Disposició transitòria segons del reial 
Decret 836/2012 de 25 de maig.»

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

De l’apartat 2 del punt 5

«5.2. Garantir el manteniment del marc laboral actual 
i el conveni col·lectiu català del sector del transport sa-
nitari.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 3 del punt 5

«5.3. Intentar mantenir un equilibri en la ponderació 
dels criteris de valoració que comporti aconseguir una 
oferta que asseguri una prestació de qualitat al millor 
preu.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 4 del punt 5

«5.4. Valorar de manera positiva en el procés d’adjudi-
cació les empreses amb bones pràctiques a Catalunya.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures per a garantir l’ordre 
públic, la seguretat ciutadana i les institu
cions de govern davant possibles mobilitza
cions massives
Tram. 302-00144/10

Esmenes presentades
Reg. 62419; 62448; 62595; 62623 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 09.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62419)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a garantir l’ordre pú-
blic, la seguretat ciutadana i les institucions de govern 
davant possibles mobilitzacions massives (tram. 302-
00144/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 6

«6. Informar en seu parlamentaria, durant aquest mes 
d’abril, de les eines robustes que la Direcció General 
de la Policia ha posat a disposició de les unitats d’or-
dre públic (BRIMO i ARRO) per mantenir l’ordre pú-
blic a partir de l’1 de maig d’enguany, data en que es-
taran prohibides les pilotes de goma a Catalunya, i de 
les que es preveuen dotar.»

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

D’un nou apartat 7

«7. Dotar específicament a les unitats ARRO del mateix 
vestuari, equipament i eines que disposa la BRIMO per 
exercir les funcions d’ordre públic.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 8

«8. Garantir, en tot moment, la neutralitat política i 
imparcialitat del Cos dels Mossos d’Esquadra i, en 
conseqüència, no permetre la utilització del nom dels 
Mossos d’Esquadra i de la seva imatge als agents per 
defensar la independència de Catalunya o qualsevol 
altre ideari polític, en aplicació de la Llei 10/1994, 
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d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra. Tanmateix, assegurar que només oneja-
ran les banderes oficials, d’acord amb la legislació vi-
gent, en les dependències del Cos de Mossos d’Esqua-
dra i, en cap cas, banderes estelades.»

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62448)

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a garantir l’ordre públic, 
la seguretat ciutadana i les institucions de govern da-
vant possibles mobilitzacions massives (tram. 302-
00144/10).

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

De tota la moció

«El Parlament: 

1. Constata que les mobilitzacions dels darrers anys en 
defensa del dret a decidir, i especialment les que han 
tingut lloc durant les Diades Nacionals del 2012 i el 
2013, han estat massives i pacífiques i que s’han desen-
volupat amb un grau admirable de civisme, i expressa 
el seu convenciment que les que puguin tenir lloc durant 
els propers mesos mantindran aquest mateix caràcter.

2. Expressa la seva preocupació pel fet que segons di-
verses informacions alguns membres de la Policia Na-
cional podrien haver actuat de forma incorrecte i haver 
facilitat al diari La Razón dades dels DNI dels magis-
trats i jutges que havien signat un manifest defensant la 
legalitat d’una consulta o referèndum sobre el futur po-
lític de Catalunya, i exigeix que el Ministeri de l’Interi-
or, més enllà de possibles conseqüències penals, adopti 
les sancions que corresponguin i alhora es disculpi pú-
blicament per haver atribuït aquesta filtració de dades 
de forma equivocada al Cos de Mossos d’esquadra.

3. Expressa el seu suport al model de seguretat definit 
a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 que en 
el seu article 164.5 defineix que la Policia de la Gene-
ralitat-Mossos d’esquadra exerceix totes les funcions 
pròpies d’un cos de policia en l’àmbit de la seguretat 
ciutadana i l’ordre públic.

4. Expressa que en moments de mobilitzacions ciuta-
danes, moltes d’elles vinculades a la situació de crisi 
econòmica i a les protestes contra els atacs a l’estat del 
benestar, és fonamental que el Cos de Mossos d’esqua-
dra defensi el dret a la manifestació de la ciutadania i 
apliqui al màxim les tècniques del diàleg i la mediació 
davant de conflictes socials.»

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 62595)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu i Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a garantir l’ordre 
públic, la seguretat ciutadana i les institucions de go-
vern davant possibles mobilitzacions massives (tram. 
302-00144/10).

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

«1. Convocar la Junta de Seguretat de Catalunya pre-
vista a l’art 164.4 de l’Estatut, quan es donin les con-
dicions de col·laboració i coordinació institucional in-
dispensables amb el Ministeri de l’Interior per fer-ho 
efectiu i establir-ne l’ordre del dia, prioritzant el bes-
canvi d’informació en l’àmbit internacional i en les re-
lacions de col·laboració del Cos de Mossos d’Esqua-
dra amb les autoritats policials d’altres països.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 1

«1.2. Així mateix el Parlament insta el Govern a reque-
rir al Govern de l’Estat la garantia que el Cos de Mos-
sos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya esta-
rà present en tots els grups de treball de col·laboració 
amb les policies d’altres països en què participi l’Estat, 
especialment en l’àmbit europeu.»

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

Del punt 5

«5. Assegurar que el Govern de la Generalitat vetlla 
per assolir, en qualsevol circumstància, la planificació 
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i la regulació del sistema de seguretat pública a Cata-
lunya d’acord amb l’art 164.1 a) de l’Estatut d’Autono-
mia i d’acord amb el que disposa la legislació estatal. 
L’activitat dels cossos i forces de seguretat a Catalunya 
estaran regits pels principis de respecte a la legalitat i 
a la lleialtat institucional.»

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62623)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a garantir l’ordre 
públic, la seguretat ciutadana i les institucions de go-
vern davant possibles mobilitzacions massives (tram. 
302-00144/10).

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

Del punt 1

«1. Continuar negociant amb el Govern de l’Estat per 
tal de materialitzar en principis d’acord que puguin ser 
elevats a acords definitius a la Junta de Seguretat de 
Catalunya, prevista a l’article 164.4 de l’Estatut, sota 
la presidència del President de la Generalitat, per tal 
d’assegurar la coordinació de les polítiques de segu-
retat i l’activitat dels diferents cossos policials que de-
senvolupen les funcions a Catalunya, i establir els me-
canismes de bescanvi d’informació i els protocols de 
col·laboració i actuació coordinada.» 

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

Del punt 5

«5. Continuar assegurant el manteniment estricte del 
marc legal i de l’Estat de Dret que emana de la Cons-
titució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya, adoptant totes les mesures pertinents per tal de 
garantir en tot moment el funcionament adequat de 
les infraestructures i de les institucions de govern, en 
qualsevol nivell d’administració de l’Estat, de confor-
mitat amb la legalitat democràtica.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la internacionalització del dret a decidir 
i de la consulta sobre el futur polític de Cata
lunya
Tram. 302-00145/10

Esmenes presentades
Reg. 62601 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 09.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62601)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la internacionalitza-
ció del dret a decidir i de la consulta sobre el futur polí-
tic de Catalunya (tram. 302-00145/10).

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

De l’apartat 1

«1. El Parlament de Catalunya expressa la seva con-
vicció que l’escenari la comunitat internacional i el 
conjunt de la societat europea tenen una importància 
cabdal per donar a conèixer i generar comprensió i 
complicitats entorn la voluntat majoritària del poble de 
Catalunya de decidir de manera democràtica, cívica i 
pacífica el seu futur polític, a través de la consulta pre-
vista pel proper 9 de novembre.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur 
a terme des d’ara mateix aquelles actuacions que fa-
cilitin el reconeixement internacional i la plena incor-
poració a la comunitat internacional de Catalunya com 
a nou Estat independent, en el cas que la ciutadania es 
pronunciï democràticament a favor d’aquesta opció per 
obtenir suports internacionals per la celebració de la 
consulta i perquè la Unió Europea i la comunitat inter-
nacional donin suport al resultat de la mateixa.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 6

«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a expli-
car i denunciar a la Unió Europea la gravíssima situa-
ció social que viu Catalunya com a conseqüència de les 
polítiques d’austeritat, i condemna l’actuació dels actu-
als responsables d’economia de la Comissió Europea.»

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

D’un nou apartat 7

«7. El Parlament insta el Govern a traslladar a les ins-
titucions europees la necessitat de mediar, si és neces-
sari, entre les institucions catalanes i espanyoles per 
tal de que es pugui dur a terme la consulta.»

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la situació del Programa de des
envolupament rural de Catalunya
Tram. 302-00146/10

Esmenes presentades
Reg. 62533; 62596; 62600 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 09.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 62533)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció del Programa de desenvolupament rural de Catalu-
nya (tram. 302-00146/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 3

«3. Negociar les millores necessàries del Pla de Des-
envolupament Rural (PDR) per tal d’aconseguir que el 

Ministeri d’Agricultura del Govern de l’Estat asseguri 
el cofinançament que li pertoca.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 4

«4. Complir amb les aportacions que li corresponen en el 
finançament del Pla de Desenvolupament Rural (PDR).»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 5

«5. Establir un calendari de pagament, durant els pro-
pers 2 mesos, de les diferents línies de subvencions 
pendents de pagar als agricultors, ramaders i organit-
zacions agràries dels anys 2013 i anteriors.»

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62596)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
(tram. 302-00146/10).

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

De l’apartat 1

«1. Manifestar el seu rebuig contra de les mesures pre-
ses per l’Estat Espanyol el dia 21 de gener respecte al 
finançament a càrrec de l’Administració General de 
l’Estat (AGE) als PDR autonòmics del període 2014-
2020 pel que fa al descens de la seva aportació als fons 
del PDR a nivell autonòmic, i que suposen una deslle-
ialtat i una disminució del 69%, és a dir, 158,98 mili-
ons d’euros menys per al PDR de Catalunya.»

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

D’un nou apartat 3

«3. Establir un calendari de reunions tot negociant enèr-
gicament la reconsideració de la decisió de l’AGE. Les 
reunions és realitzaran entre el Departament d’Econo-
mia i Finances, el DAAM i els sindicats amb el Consell 
de Política Fiscal i Financera de l’Estat per traslladar 
la disconformitat i la desconsideració vers la pagesia 
professional catalana i vers el món rural català recor-
dant a aquest organisme els mandats constitucionals 
previstos a l’article 130 de la Constitució Espanyola.»

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 62600)

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació del Programa 
de desenvolupament rural de Catalunya (tram. 302-
00146/10).

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

«2. Demanar que el MAGRAMA suprimeixi totes les 
direccions generals dedicades a la gestió del PDR ate-
nent a les pròpies declaracions del mateix ministre en 
què assumia que l’Estat Espanyol no té competències 
en PDR i que per tant destini les seves assignacions 
pressupostàries als PDR autonòmics.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Dionís Guiteras i Rubio Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els criteris d’elaboració i difusió de les 
enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió
Tram. 302-00147/10

Esmenes presentades
Reg. 62488 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 09.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 62488)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els criteris d’elaboració i difusió 
de les enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió (tram. 
302-00147/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

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

1. Presentar a la Cambra un informe sobre el tanca-
ment de la Fundació Centre de Documentació Política 
en el que es detalli els detalls del tancament d’aquesta 
institució així com el traspàs del seu personal al Cen-
tre d’Estudis d’Opinió.»

2. Modificar la normativa reguladora del Centre d’Es-
tudis d’Opinió per tal que el Consell Rector d’aquest 
organisme hagi d’aprovar les preguntes i el contingut 
de les enquestes i baròmetres d’opinió que formen part 
del pla anual de treball, per tal de garantir la neutralitat 
ideològica dels treballs del CEO.

3. Sol·licitar al director del Centre d’Estudis d’Opinió 
que informi als membres del Consell Rector del CEO 
de la data de publicació i difusió de les enquestes i es-
tudis que elabori.

4. Presentar, durant el segon semestre del 2014, un pro-
jecte de llei de modificació de la normativa del Centre 
d’Estudis d’Opinió per tal que els estudis que no siguin 
òmnibus ni baròmetres o enquestes específiques sobre 
els departaments, només puguin ser sobre el principal 
problema dels catalans d’acord amb els estudis propis 
del CEO.

5. Adscriure de nou el Centre d’Estudis d’Opinió al De-
partament d’Economia i Coneixement per tal de vetllar 
per la professionalitat, qualitat, objectivitat i imparcia-
litat del treball d’enquestes i baròmetres d’opinió pagats 
amb diners públics.
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6. Que en el cas de no poder garantir la neutralitat ide-
ologia exigida en els punts anterior, suprimir el Centre 
d’Estudis d’Opinió i encarregar les enquestes necessà-
ries per al bon funcionament de l’administració de la 
Generalitat al sector privat.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 2

2. Derogar la Llei 6/2007, del 17 de juliol, de creació 
del Centre d’Estudis d’Opinió i a destinar la partida 
pressupostaris d’assignació dels seus recursos a pagar 
els ajuts pels serveis socials que presten les entitats del 
tercer sector.»

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Horari del Registre General del Parlament i 
pròrroga automàtica de terminis
Tram. 240-00001/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 4)

En el BOPC 4, a la pàg. 42.

Al punt 1.b

On hi diu: 

«b) Tarda, entre el 15 de gener i el 31 de juliol (llevat 
del 28 de març i el 23 d’abril) i entre el 2 de setembre 
i el 30 de desembre (llevat del 24 de desembre): de 16 
h a 18.30 h.»

Hi ha de dir: 

«b) Tarda, entre el 15 de gener i el 31 de juliol (llevat 
de Dijous Sant i del 23 d’abril) i entre l’1 de setembre 
i el 30 de desembre (llevat del 24 de desembre): de 16 
h a 18.30 h.»

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i 
Reproductiva
Tram. 409-00001/10

Nomenament d’una relatora

Nomenament de la relatora del Grup 
de Treball de la Llei de Salut Sexual i 
Reproductiva

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, d’acord amb el que disposa l’article 47.4 del 
Reglament del Parlament, ha nomenat relatora del 
Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i Reproduc-
tiva la diputada Violant Cervera i Gòdia.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El president de la Comissió 
Albert Batet i Canadell
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Constitució

Grup de Treball de la Llei de Salut 
Sexual i Reproductiva

El dia 3 d’abril de 2014 s’ha constituït el Grup de Tre-
ball de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva. De con-
formitat amb l’article 47.1 del Reglament del Parla-
ment, és integrat pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Violant Cervera i Gòdia 
M. Mercè Jou i Torras 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Rosa Amorós i Capdevila 
Alba Vergés i Bosch 

Grup Parlamentari Socialista
Montserrat Capdevila i Tatché 
Núria Segú Ferré 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Eva Garcia i Rodríguez 
Jordi Roca Mas 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Marta Ribas Frías 
Lorena Vicioso Adrià 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera Pla 
José Manuel Villegas Pérez 

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez 
Isabel Vallet Sànchez 

Es ratifica el nomenament de la Sra. Violant Cervera i 
Gòdia com a relatora del Grup de Treball.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

Violant Cervera i Gòdia
Relatora del Grup de Treball 

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. 61884 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica els següents canvis d’adscrip-
cions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària

Alta
Cristòfol Gimeno Iglesias

Baixa
Ferran Pedret i Santos

Palau del Parlament, 1 d’abril 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 182/X, 
sobre el programa i la memòria d’activitats de 
l’Any Espriu
Tram. 290-00147/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61588 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00147/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 182/X, 
sobre el programa i la memòria d’activitats de l’Any 
Espriu.

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’apartat b) de la Resolució 182/X, 
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sobre el programa i la memòria d’activitats de l’Any 
Espriu (núm. tram. 290-00147/10), s’acompanya en 
annex el dossier Balanç de l’Any Espriu 2013 en què 
es recullen les diferents activitats portades a terme, ai-
xí com un apèndix amb el pressupost d’activitats or-
ganitzades pel Departament de Cultura i dels patro-
cinis en forma de serveis d’activitats del Departament 
de Cultura.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

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

Control del compliment de la Resolució 313/X, 
sobre el model sanitari de la regió sanitària de 
Girona
Tram. 290-00269/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 62116 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00269/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 313/X, 
sobre el model sanitari de la regió sanitària de Girona.

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 313/X, sobre el mo-
del sanitari de la regió sanitària de Girona (núm. tram. 
290-00269/10), us informo del següent:

El fet que la Gerència territorial a Girona de l’Institut 
Català de la Salut (ICS) i la de l’Institut d’Assistència 
Sanitària (IAS) recaiguin en la mateixa persona no su-
posa que una desaparegui, sinó que les dues instituci-
ons mantindran la seva personalitat jurídica i els seus 
òrgans de govern.

Quant al Pacte Territorial, que no afecta només a l’ICS 
i l’IAS sinó a tots els proveïdors del territori, constitu-
eix el conjunt d’acords explícits entre totes les entitats 
proveïdores implicades per poder assolir els objectius 
territorials orientats a resultats. En aquests moments 
els diferents actors, estan acabant-ne la seva redacció.

Pel que fa al projecte de reformulació de l’ICS a Giro-
na, que propiciï l’autonomia de gestió de l’atenció pri-
mària i de l’Hospital Josep Trueta, cal assenyalar que 
en aquests moments s’està treballant en aprofundir en 
l’aliança estratègica ICS Girona - IAS, projecte CIMS. 

D’aquest projecte es va facilitar la informació en la 
resposta a la iniciativa parlamentària 314-02225/10.

L’assignació pressupostària de l’any 2013 a la regió sa-
nitària de Girona per cada empresa proveïdora s’ad-
junta en l’annex.

Finalment, dir que el Departament de Salut és plena-
ment conscient de la rellevància del projecte del nou 
hospital, com ha posat de manifest en reiterades oca-
sions, així com de la complexitat d’executar-lo en un 
context que condiciona la seva viabilitat. Hores d’ara 
encara no s’ha decidit la ubicació definitiva del centre 
i en aquest moment no és possible concretar el calen-
dari d’execució. Actualment està en curs l’estudi fun-
cional del projecte preveient les necessitats presents i 
futures, i amb l’objectiu de garantir en el territori la 
qualitat de l’atenció sanitària pública.

Barcelona, 2 d’abril 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 318/X, 
sobre l’atenció primària a Gavà
Tram. 290-00274/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 62114 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00274/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 318/X, 
sobre l’atenció primària a Gavà.

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 318/X, sobre l’aten-
ció primària a Gavà (núm. tram. 290-00274/10), us in-
formo del següent:

Pel que fa a la revisió del mapa sanitari al municipi 
de Gavà, s’ha sol·licitat a l’Ajuntament de Gavà l’actu-
alització de les previsions de creixement del munici-
pi, però en aquests moments encara no s’han rebut tot 
i que s’han reclamant. Malgrat això, en els contactes 
mantinguts amb l’Ajuntament, pel que fa a la ubicació 
del futur tercer centre, no es preveuen canvis, ja que 
la ubicació prevista és a la zona de futur creixement 
d’habitatges del municipi. Cal, però, actualitzar la pre-
visió de creixement poblacional.
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Quant al servei de radiologia, actualment hi ha dos 
serveis de diagnòstic per la imatge (Castelldefels i Vi-
ladecans) El volum de població atesa per aquests ser-
veis és de 183.025 persones, que corresponen a les 
ABS Gavà 1, Gavà 2, Viladecans 1, Viladecans 2, Be-
gues, Castelldefels 1 i Castelldefels 2.

El volum de població atesa en aquests serveis és si-
milar al d’altres serveis de diagnòstic de la imatge del 
Sector Sanitari Baix Llobregat Centre - Litoral i l’Hos-
pitalet de Llobregat.

La posada en marxa d’un nou servei de diagnòstic per 
la imatge a Gavà requeriria una inversió superior als 
300.000 € en la dotació d’aparells mínima (digital di-
recte convencional 250.000 € i ecògraf 60.000 €). Pel 
que fa a l’estimació de costos anuals de funcionament 
del servei serien: 

– Capítol I (personal): 418.880,28 €.

– Capítol II (despeses funcionament i manteniment): 
161.151,79 €.

Així doncs, el cost anual de funcionament del servei 
seria superior al 580.000 €.

Al marge de les mancances de disponibilitat pressu-
postaria, actualment no hi ha espai en cap dels dos 
CAP de Gavà per a instal·lar un servei de diagnòstic 
per la imatge. L’accessibilitat de la població de Gavà 
a les proves de diagnòstic per la imatge està avui ga-
rantida amb els serveis existents, per la qual cosa la 
posada en marxa d’un nou servei es faria en funció 
de l’evolució de les necessitats d’aquesta població, pre-
veient una reserva d’espai en el futur tercer CAP, per 
quan sigui necessari i viable.

Pel que faal dispensari de Gavà Mar, la reordenació de 
l’oferta assistencial territorial en l’àmbit de les ABS de 
Gavà va suposar la concentració de l’activitat realitza-
da en el consultori de Gavà Mar, i es va deixar l’acti-
vitat de medicina i infermeria de família i, de pedia-
tria al CAP Gavà 2, on ha estat instal·lada els darrers 
mesos sense incidents i amb funcionament normalit-
zat del servei.

Des de la reordenació per optimitzar els recursos dis-
ponibles, l’activitat de l’EAP Gavà 2 és equiparable a 
la d’anys anteriors, amb un petit decrement d’activi-
tat assistencial global, per altra banda, com ha passat 
de manera generalitzada a tot Catalunya. En canvi, el 
fet d’ajuntar tots els professionals de l’equip permet les 
sinèrgies entre els professionals que poden compartir 
serveis i competències.

Barcelona, 2 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 319/X, 
sobre l’Hospital de Viladecans
Tram. 290-00275/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 62115 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00275/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 319/X, 
sobre l’Hospital de Viladecans.

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 319/X, sobre l’Hos-
pital de Viladecans (núm. tram. 290-00275/10), us in-
formo del següent:

L’Hospital de Viladecans és des de l’any 1987 un hos-
pital general bàsic d’aguts gestionat per l’Institut Ca-
talà de la Salut. Aquest centre forma part de la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) i té una 
clara voluntat comunitària i de proximitat amb els 
equips d’atenció primària de referència i els 180.000 
habitants dels municipis de Viladecans, Castelldefels, 
Gavà, Sant Climent de Llobregat i Begues que atén.

El model hospitalari previst per a l’Hospital de Vilade-
cans és continuant com hospital general bàsic de pro-
ximitat amb la finalitat d’atendre les patologies més 
prevalents de la comunitat, amb els mateixos serveis 
que en l’actualitat, amb servei d’urgències, consultes 
externes, hospital de dia, gabinets de proves i explo-
ració, cirurgia major ambulatòria i hospitalització de 
curta estada del seu àmbit territorial de referència. 
Com ja succeeix a l’actualitat, no disposarà de serveis 
materno-infantils.

L’Hospital de Viladecans continuarà com hospital ge-
neral bàsic per a la població del municipis pels quals 
en l’actualitat és el centre de referència. Cal recordar 
que la població d’aquests municipis (Viladecans, Ga-
và, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat i Begues) 
també tenen com centre hospitalari de referència per a 
la pediatria, l’obstetrícia i la cirurgia vascular venosa 
l’Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu; 
així com per l’atenció de major complexitat l’Hospital 
Universitari de Bellvitge o l’atenció oncològica l’Insti-
tut Català d’Oncologia a l’Hospital Duran i Reynals.

Com la resta de centres i serveis del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), 
l’Hospital de Viladecans ha de ser un hospital en xar-
xa i ha de mantenir la seva activitat en constant diàleg 
i col·laboració amb els altres centres de la seva zona 
geogràfica i, en especial, amb l’Hospital de Bellvitge, 
que aglutina l’activitat mèdica i quirúrgica de major 
complexitat i alta especialització, i amb l’Hospital Ge-
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neral del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu que dóna 
una important atenció sanitària i hospitalària a la po-
blació dels mateixos municipis que l’Hospital de Vi-
ladecans.

Entre els projectes de millora que s’estan analitzant 
per implementar està una nova àrea de gabinets d’en-
doscòpia i cirurgia menor; la redistribució i la millora 
d’espais en consultes externes amb el trasllat dels ga-
binets d’endoscòpia.

En l’actualitat, de forma conjunta entre Departament 
de Salut (Direcció General de Planificació i Recer-
ca en Salut) i CatSalut (Regió Sanitària Barcelona), 
s’està analitzant les dades d’activitat sanitària realit-
zada per a la població del territori (fonamentalment 
dades del CMBD-AH 2012) per tal de determinar 
juntament amb el escenaris poblacionals i els criteris 
revisats de planificació sanitària, les necessitats per 
atendre a la població del territori. Aquest anàlisi ha de 
comportar la definició del Pla director per al projecte 
d’ampliació de l’Hospital de Viladecans.

Aquests procés de definició del Pla director ha estat 
informat als ajuntaments implicats i, de forma espe-
cífica, als ajuntaments de Viladecans i Gavà en reu-
nions periòdiques mantingudes amb la Gerència de 
l’Àmbit Territorial Metropolità de la Regió Sanitària 
Barcelona i amb la Direcció del Sector Sanitari Baix 
Llobregat Centre - Litoral i l’Hospitalet de Llobregat. 
D’acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya pel 2014, el Govern ha de redactar el Pla 
funcional de l’Hospital de Viladecans abans de l’estiu 
del 2014 i adaptar el projecte executiu que es va elabo-
rar l’any 2008.

Barcelona, 2 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 361/X, 
sobre la compareixença d’una representació 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars en seu parlamentària
Tram. 290-00316/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 62029 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 361/X, sobre la com-
pareixença d’una representació del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars en seu parlamentària 

(tram. 290-00316/10), us informo que he fet arribar a 
la presidenta del Consell Assessor de Polítiques So-
cials i Familiars els acords presos per la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració del Parlament per al 
seu coneixement i als efectes oportuns.

Barcelona, 2 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 363/X, 
sobre l’ampliació de funcions del Consell As
sessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 290-00318/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 62030 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 363/X, sobre l’am-
pliació de funcions del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars (tram. 290-00318/10), us informo 
que he fet arribar a la presidenta del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars els acords presos per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Par-
lament per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Us fem avinent que el Govern, amb la finalitat de di-
fondre els treballs i els estudis que el Consell Asses-
sor de Polítiques Socials i Familiars ha emès, ha fet 
públics per a tota la ciutadania els informes realitzats 
i que es poden consultar a la pàgina web del Departa-
ment de la Presidència.

Barcelona, 2 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Control del compliment de la Resolució 406/X, 
sobre la realització d’estudis relatius a les ne
cessitats derivades de la implantació del pro
jecte BCN World i l’avaluació de l’impacte d’a
quest projecte
Tram. 290-00359/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61677 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. Resolució: 290-00359/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 406/X, 
sobre la realització d’estudis relatius a les necessitats 
derivades de la implantació del projecte BCN World i 
l’avaluació de l’impacte d’aquest projecte.

Comissió Competent: Empresa i Ocupació

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 406/X, sobre la re-
alització d’estudis relatius a les necessitats derivades 
de la implantació del projecte BCN World i l’avalua-
ció de l’impacte d’aquest projecte (núm. tram. 290-
00359/10), us informo del següent:

BCN World és un projecte d’iniciativa privada. El Go-
vern està impulsant el projecte de Llei de modificació 
de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recre-
atius turístics i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc amb l’objecte de fer les ade-
quacions i actualitzacions normatives necessàries per 
tal d’impulsar l’oferta turística a Catalunya i afavorir 
la implantació de nous projectes d’inversió, no d’un 
projecte en concret, en l’àmbit del Centre Recreatiu i 
Turístic de Vila seca i Salou (CRT).

Una vegada que aquest projecte de llei resulti aprovat, 
i donant compliment a les seves pròpies previsions, el 
Govern convocarà un concurs públic per a l’atorga-
ment de les autoritzacions (llicències) per a la instal-
lació i explotació de casinos a l’àmbit del CRT. En el 
decurs de la tramitació del concurs el Govern coneixe-
rà el projecte o projectes presentats per les empreses 
sol·licitants, i una vegada el concurs s’hagi resolt conei-
xerem amb detall el projecte o projectes guanyadors.

D’altra banda, el Govern va acordar el passat 24 de 
març amb els promotors de BCN World prioritzar la 
formació i contractació d’aturats de la demarcació de 
Tarragona. El Servei d’Ocupació de Catalunya i BCN 
World compartiran la informació sobre el projecte i 
els perfils professionals necessaris durant totes les 
seves fases de desenvolupament. D’aquesta manera, 
ambdues parts podran col·laborar per trobar les perso-
nes desocupades adients i, en cas necessari, formar-les 

en les competències que s’adaptin millor a les necessi-
tats del complex.

Barcelona, 27 de març de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 410/X, 
sobre la redacció del pla específic de millo
rament de la qualitat de l’aire en els termes 
municipals del Masnou i de Premià de Dalt i 
sobre les mesures correctores corresponents
Tram. 290-00363/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61797 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 410/X, sobre la re-
dacció del pla específic de millorament de la qualitat 
de l’aire en els termes municipals del Masnou i de Pre-
mià de Dalt i sobre les mesures correctores correspo-
nents (tram. 290-00363/10), us informo del següent:

S’estan elaborant protocols entre la Direcció General 
d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre i la Direcció 
General de Qualitat Ambiental pel que fa els estudis 
de millora de la qualitat de l’aire en la xarxa de gestió 
indirecta.

D’altra banda, la ubicació de les pantalles acústiques 
situades en el terme municipal d’El Masnou, es farà 
d’acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 411/X, 
sobre el millorament dels serveis de transport 
públic per carretera a les Terres de l’Ebre i a la 
Costa Daurada
Tram. 290-00364/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61798 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 411/X, sobre el mi-
llorament dels serveis de transport públic per carretera 
a les Terres de l’Ebre i a la Costa Daurada (tram. 290-
00364/10), us informo del següent:

En els estudis de millora de transport públic a les Ter-
res de l’Ebre i la Costa Daurada s’ha treballat amb les 
administracions locals i els agents econòmics i soci-
als implicats per tal de fer una diagnosi de la xarxa 
actual de transport públic i en la redacció d’un seguit 
de propostes de millora del nivell de serveis actuals. 
S’ha analitzat de forma específica la mobilitat envers 
els punts principals de generació de mobilitat com és 
el cas dels aeroports.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 416/X, 
sobre la posada en funcionament de l’àrea de 
rodalia del Camp de Tarragona
Tram. 290-00369/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61799 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 416/X, sobre la po-
sada en funcionament de l’àrea de rodalia del Camp 
de Tarragona (tram. 290-00369/10), us informo del se-
güent:

El passat 20 de març es va posar en marxa la primera 
fase de la nova rodalia de Tarragona amb dues noves 
línies:

Per informació més detallada us remeto a la resposta 
oral número 310-00255/10 substanciada al Ple del Par-
lament el passat dia 26 de març.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 417/X, 
sobre el pagament a l’Ajuntament de Tarra
gona de les quotes pendents dels plans inte
grals de barri i sobre una nova convocatòria 
dels programes de barris
Tram. 290-00370/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61800 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 417/X, sobre el 
pagament a l’Ajuntament de Tarragona de les quotes 
pendents dels plans integrals de barri i sobre una no-
va convocatòria dels programes de barris (tram. 290-
00370/10), us informo del següent:

El Govern té la voluntat d’atendre els compromisos de 
pagament contrets amb els Ajuntaments per les actua-
cions en el marc dels Plans d’Intervenció Integrals de 
Barris. Aquests es duran a terme en la mesura que les 
possibilitats del pressupost assignat ho permetin.

La Llei de pressupostos per a l’any 2014, aprovada el 
passat 27 de gener de 2014, destina una partida de 37 
milions d’euros per a satisfer aquests pagaments.

El Govern de la Generalitat de Catalunya prioritzarà 
els deutes més antics amb Ajuntaments que han justi-
ficat deutes, fins a finalitzar la dotació pressupostària 
establerta.

L’Ajuntament de Tarragona rebrà els corresponents 
pagaments en la mesura que els pressupostos de la Ge-
neralitat ho permetin.

Així mateix, tal i com s’ha manifestat en altres ocasi-
ons, tan aviat com s’hagi restablert l’equilibri financer 
entre les despeses acreditades i els pagaments efectu-
ats en els Programes d’Intervenció Integral de Barris, 
es tornarà a realitzar una nova convocatòria d’aquests 
ajuts.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 420/X, 
sobre la presentació de les bases jurídiques 
perquè les entitats del tercer sector social es 
puguin acollir al Fons de garantia econòmica 
i social
Tram. 290-00373/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61678 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

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

Núm. Resolució: 290-00373/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 420/X, 
sobre la presentació de les bases jurídiques perquè les 
entitats del tercer sector social es puguin acollir al 
Fons de garantia econòmica i social.

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 420/X, sobre la pre-
sentació de les bases jurídiques perquè les entitats del 
tercer sector social es puguin acollir al Fons de garan-
tia econòmica i social (núm. tram. 290-00373/10), us 
informo del següent:

Des de la seva creació, I’Institut Català de Finances 
(ICF) ha participat en el finançament de les entitats del 
tercer sector social, en especial d’inversions fetes per 
les entitats per poder endegar o millorar els serveis que 
presten. L’ICF disposa de diverses opcions de finança-
ment a les quals es poden adreçar les entitats del tercer 
sector: operacions directes per a finançar inversions, 
avals de circulant (tant de I’ICF com d’AVALlS).

A més, l’ICF disposa d’una línia específica, garanti-
da per un fons dotat a l’lnstitut: la línia d’Economia 
social i Cooperatives. Aquesta permet donar finança-
ment a centres especials de treball, empreses d’inser-
ció laboral i totes les formes jurídiques de l’economia 
cooperativa (cooperatives, societats laborals, centres 
especials de treball i empreses d’inserció) per a neces-
sitats d’inversió, capitalització, necessitats de circulant 
i bestretes de contractes del sector públic. El 2013 es 
va renovar per 8 milions d’euros i enguany per 9,3 mi-
lions d’euros. Aquesta línia s’ha modificat, en data 19 
de desembre de 2013, per tal que també es puguin be-
neficiar d’aquestes garanties les fundacions i associa-
cions que realitzen una activitat econòmica i que es 
troben inscrites en el Registre d’Entitats, Serveis i Es-
tabliments de Serveis Socials (RESES) del Departa-
ment de Benestar Social i Família.

El passat 7 de març s’ha publicat al DOGC l’Ordre 
EMO/49/2014, per la qual el Departament d’Empresa 

i Ocupació garanteix fins el 80% del risc del préstec 
atorgat pel l’ICF.

Addicionalment, arran de la complicada situació de 
tresoreria en la qual es troben les entitats, I’ICF ha 
modificat de forma substancial les condicions dels 
préstecs atorgats, amb I’objectiu de millorar la genera-
ció de caixa disponible per a aquestes entitats.

Finalment, quant a l’estudi i presentació d’una fórmula 
de col·laboració amb la Taula del Tercer Sector Social 
de Catalunya, pel que fa a la proposta de creació d’un 
fons econòmic i d’un servei d’assessorament i acom-
panyament financer en el qual podrien participar re-
presentants de diverses entitats financeres de Catalu-
nya relacionades amb el finançament al tercer sector 
(entre les quals, l’ICF) i altres agents interessats a in-
vertir-hi, actualment es troba en fase d’estudi.

Barcelona, 27 de març de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 424/X, 
sobre les mesures per a millorar serveis de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 290-00377/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61894 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00377/10, 424/X, sobre les mesu-
res per a millorar serveis de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61894).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
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disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 425/X, 
sobre la publicació dels contractes amb els 
proveïdors i prestataris de serveis sanitaris i 
dels informes de la Central de Resultats
Tram. 290-00378/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00378/10, 425/X, sobre la publi-
cació dels contractes amb els proveïdors i prestataris 
de serveis sanitaris i dels informes de la Central de 
Resultats, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61895).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 426/X, 
sobre la publicació de les dades del Servei Ca
talà de la Salut relatives a les llistes d’espera
Tram. 290-00379/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61896 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00379/10, 426/X, sobre la publi-
cació de les dades del Servei Català de la Salut relati-
ves a les llistes d’espera, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61896).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 427/X, 
sobre els serveis sanitaris d’urgències i l’aten
ció sanitària continuada a Sabadell
Tram. 290-00380/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61897 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució amb 
número de tramitació 290-00380/10, 427/X, sobre els 
serveis sanitaris d’urgències i l’atenció sanitària conti-
nuada a Sabadell, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61897).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 428/X, 
sobre la reordenació de l’atenció mèdica noc
turna a l’àrea bàsica de salut de Caldes de 
Montbui
Tram. 290-00381/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61898 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució amb 
número de tramitació 290-00381/10, 428/X, sobre la 
reordenació mèdica nocturna a l’àrea bàsica de salut 
de Caldes de Montbui, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61898).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 429/X, 
sobre l’ampliació del CAP Joan Mirambell, de 
Caldes de Montbui
Tram. 290-00382/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61899 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00382/10, 429/X, sobre l’ampli-
ació del CAP Joan Mirambell, de Caldes de Montbui, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61899).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.
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Control del compliment de la Resolució 430/X, 
sobre la cartera de serveis del CUAP La Sola
na, a Sant Andreu de la Barca
Tram. 290-00383/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61900 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00383/10, 430/X, sobre la cartera 
de serveis del CUAP La Solana, a Sant Andreu de la 
Barca, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61900).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 431/X, 
sobre la cartera de serveis del CUAP El Serral, 
a Sant Vicenç dels Horts
Tram. 290-00384/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61901 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00384/10, 431/X, sobre la carte-
ra de serveis del CUAP El Serral, a Sant Vicenç dels 
Horts, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61901).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 432/X, 
sobre l’avaluació del model d’urgències 
d’atenció primària d’Osona
Tram. 290-00385/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61902 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00385/10, 432/X, sobre l’avalua-
ció del model d’urgències d’atenció primària d’Osona, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61902).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 433/X, 
sobre la construcció del nou Hospital Univer
sitari Doctor Josep Trueta, a Girona
Tram. 290-00386/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61903 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució amb 
número de tramitació 290-00386/10, 433/X, sobre la 
construcció del nou Hospital Universitari Doctor Jo-
sep Trueta, a Girona, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61903).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 434/X, 
sobre el garantiment de l’atenció continuada 
a Lloret de Mar i l’emplaçament del centre 
d’atenció primària
Tram. 290-00387/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61904 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució amb 
número de tramitació 290-00387/10, 434/X, sobre el 
garantiment de l’atenció continuada a Lloret de Mar i 
l’emplaçament del centre d’atenció primària, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61904).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.
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Control del compliment de la Resolució 435/X, 
sobre el servei d’atenció continuada a Tossa 
de Mar i la planificació sanitària de la Selva 
Marítima
Tram. 290-00388/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00388/10, 435/X, sobre el servei 
d’atenció continuada a Tossa de Mar i la planificació 
sanitària de la Selva Marítima, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61905).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 436/X, 
sobre la generalització del Programa de su
port a la salut mental en l’atenció primària
Tram. 290-00389/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00389/10, 436/X, sobre la gene-
ralització del Programa de suport a la salut mental en 
l’atenció primària, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
61906).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 438/X, 
sobre les obres de construcció de l’Escola Lo
la Anglada, de Badalona
Tram. 290-00391/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61923 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 438/X, sobre les 
obres de construcció de l’Escola Lola Anglada, de Ba-
dalona (tram. 290-00391/10), us informo del següent:

El 6 de març de 2014 s’ha signat l’acta d’ocupació i 
posada en funcionament de l’escola Lola Anglada, de 
Badalona.

En el cas que es confirmi la necessitat de mantenir 
aquest ús a la zona on està situada l’escola, el Departa-
ment d’Ensenyament encarregarà l’estudi de viabilitat 
corresponent al programa que es necessiti.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 439/X, 
sobre la redacció del projecte executiu i la 
licitació de les obres de l’Escola Montigalà, 
de Badalona
Tram. 290-00392/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61924 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 439/X, sobre 
la redacció del projecte executiu i la licitació de les 
obres de l’Escola Montigalà, de Badalona (tram. 290-
00392/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament està fent un segui-
ment de l’evolució demogràfica del barri de Montigalà, 
de Badalona, per determinar si aquesta necessitat con-
tinua vigent.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 440/X, 
sobre el manteniment de l’ètica filosòfica en 
l’ensenyament secundari obligatori i de la fi
losofia i la història de la filosofia en els bat
xillerats
Tram. 290-00393/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61925 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 440/X, sobre el man-
teniment de l’ètica filosòfica en l’ensenyament secun-
dari obligatori i de la filosofia i la història de la filoso-
fia en els batxillerats (tram. 290-00393/10), us informo 
del següent:

Des del Departament d’Ensenyament s’està d’acord 
amb el paper formatiu fonamental que té la Filosofia, 
i recorda que en l’actual ordenació curricular, l’Ètica 
Filosòfica, en l’educació secundària obligatòria, i la 
Filosofia i la Historia de la Filosofia, en el batxillerat, 
són matèries obligatòries per a tot l’alumnat.

L’Ètica Filosòfica s’imparteix en la matèria d’Educa-
ció Eticocívica, en el quart curs d’educació secunda-
ria obligatòria, amb continguts relatius a l’ètica i als 
drets humans. I la Filosofia s’imparteix en la matèria 
de Filosofia i Ciutadania en el primer curs de batxille-
rat, i en la Història de la Filosofia en el segon curs de 
batxillerat.

També us informo que aquesta consellera ha manifes-
tat de manera reiterada, en les diferents Conferències 
Sectorials, al Ministro de Educación, Cultura y De-
porte, la seva oposició en relació a la Llei Orgànica per 
la millora de la Qualitat Educativa i a tot el seu desple-
gament reglamentari.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 441/X, 
sobre la renovació del sistema educatiu per 
a les persones sordes
Tram. 290-00394/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61926 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 441/X, sobre la re-
novació del sistema educatiu per a les persones sordes 
(tram. 290-00394/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament, a través de la Direc-
ció General d’Educació Infantil i Primària, ha convo-
cat a les entitats més representatives del col·lectiu de 
persones amb discapacitat auditiva, a participar en la 
taula d’entitats, amb l’objectiu de treballar conjunta-
ment per la no discriminació, i per la plena integració 
social dels alumnes sords.

El model d’atenció, propi de Catalunya, preveu que els 
alumnes amb discapacitat auditiva siguin atesos pels 
professionals dels CREDA durant tota la seva escola-
rització obligatòria i postobligatòria. Els CREDA són 
els serveis de suport als centres educatius a l’alumnat 
amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comuni-
cació que interfereixen en el seu desenvolupament per-
sonal, social i curricular. També, els centres educatius 
d’educació infantil i primària, que agrupen preferent-
ment alumnes amb sordesa, disposen de mestres d’au-
dició i llenguatge per facilitar l’accés al currículum.

A més, pels alumnes que cursen estudis post-obliga-
toris i opten per l’escolarització bilingüe, el Departa-
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ment d’Ensenyament proporciona el suport d’un intèr-
pret de llengua de signes.

El Departament d’Ensenyament va adjudicar el con-
curs per la prestació del servei d’intèrprets, a la Fun-
dació Pere Tarrés.

Els professionals dels CREDA assignen les hores set-
manals d’intèrpret que estimen necessàries. Tot i que, 
és possible sol·licitar hores extraordinàries quan les ac-
tivitats d’aprenentatge així ho requereixin, per exem-
ple: assistència a conferències, visites pedagògiques, o 
preparació de proves.

Actualment, tots els alumnes de modalitat bilingüe 
que cursen els ensenyaments d’educació secundària 
postobligatòria disposen d’un intèrpret.

Els professionals sords del Departament d’Ensenya-
ment també disposen, si ho sol·liciten, d’un intèrpret de 
llengua de signes per les activitats de formació.

El model educatiu bilingüe establert per el Departa-
ment d’Ensenyament és adequat per tot Catalunya.

El Departament d’Ensenyament, en el moment de l’es-
colarització, ofereix als pares dels alumnes amb disca-
pacitat auditiva la possibilitat d’escolaritzar-los en la 
modalitat oral o en la modalitat bilingüe (llengua oral + 
llengua de signes). Els pares trien lliurement l’opció que 
consideren més adequada, després de rebre l’orienta-
ció dels professionals de l’EAP, dels professionals dels 
CREDA, i de visitar els centres escolars corresponents.

El Departament d’Ensenyament assigna professionals 
competents en llengua de signes per les places que, en 
els centres o en els CREDA, requereixen d’aquest perfil.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 442/X, 
sobre el suport als alumnes sords
Tram. 290-00395/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61927 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 442/X, sobre el su-
port als alumnes sords (tram. 290-00395/10), us infor-
mo del següent:

El Departament d’Ensenyament, en el moment de l’es-
colarització, ofereix als pares dels alumnes amb disca-

pacitat auditiva la possibilitat d’escolaritzar-los en la 
modalitat oral o en la modalitat bilingüe (llengua oral + 
llengua de signes). Els pares trien lliurement l’opció que 
consideren més adequada, després de rebre l’orienta-
ció dels professionals de l’EAP, dels professionals dels 
CREDA, i de visitar els centres escolars corresponents.

El Departament d’Ensenyament assigna professionals 
competents en llengua de signes per les places que, en 
els centres o en els CREDA, requereixen d’aquest perfil.

El model d’atenció, propi de Catalunya, preveu que els 
alumnes amb discapacitat auditiva siguin atesos pels 
professionals dels CREDA durant tota la seva escola-
rització obligatòria i postobligatòria. Els CREDA són 
els serveis de suport als centres educatius a l’alumnat 
amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comuni-
cació que interfereixen en el seu desenvolupament per-
sonal, social i curricular. També, els centres educatius 
d’educació infantil i primària, que agrupen preferent-
ment alumnes amb sordesa, disposen de mestres d’au-
dició i llenguatge per facilitar l’accés al currículum.

A més, pels alumnes que cursen estudis post-obliga-
toris i opten per l’escolarització bilingüe, el Departa-
ment d’Ensenyament proporciona el suport d’un intèr-
pret de llengua de signes.

La formació de tècnic o tècnica superior en interpre-
tació de la llengua de signes capacita per interpretar la 
llengua de signes catalana i/o altres llengües de l’Estat 
espanyol i també el sistema de signes internacional de 
les llengües oficials i/o cooficials de l’Estat espanyol. 
La durada és de 2.000 hores (1.790 en un centre edu-
catiu i 210 en un centre de treball), distribuïdes en dos 
cursos acadèmics. Actualment es pot cursar en dos 
centres, un centre ubicat a la comarca del Barcelonès i 
un altre centre ubicat a la comarca del Segrià.

El Departament d’Ensenyament, fins l’actualitat, no 
ha tingut dificultats per cobrir el servei d’intèrprets de 
llengua de signes.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 443/X, 
sobre la continuïtat de la Taula Catalana per 
la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 290-00396/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61805 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 443/X, sobre la 
continuïtat de la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia (tram. 290-00396/10), us infor-
mo, amb el document annex facilitat per la Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, de les actuaci-
ons dutes a terme.

Barcelona, 31 de març de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb la Resolució 443/X, informem del se-
güent:

El Govern de Catalunya considera essencial la tasca 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia, com un espai de concertació d’àmbit cata-
là, format per organitzacions no governamentals, sin-
dicats i entitats del món acadèmic, amb l’objectiu de 
promoure i protegir els drets humans a Colòmbia, així 
com donar suport a una solució política negociada.

El Govern de Catalunya mantindrà el seu compromís 
i suport amb la Taula, com ja ho va traslladar el secre-
tari d’afers Exteriors i de la Unió Europea als respon-
sables de la Taula en la darrera reunió mantinguda el 
passat 4 de febrer de 2014.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Control del compliment de la Resolució 444/X, 
sobre el compromís amb l’Euroregió Piri
neus Mediterrània i l’impuls polític i de finan
çament d’aquesta entitat territorial
Tram. 290-00397/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61806 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 444/X, sobre el com-
promís amb l’Euroregió Pirineus Mediterrània i l’im-
puls polític i de finançament d’aquesta entitat territori-
al (tram. 290-00397/10), us informo, amb el document 
annex facilitat per la Secretaria d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea, de les actuacions dutes a terme.

Barcelona, 31 de març de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb la Resolució 444/X, informem del se-
güent: 

El Govern de la Generalitat de Catalunya està plena-
ment compromès amb els objectius polítics i estratè-
gics de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, que ara 
compleix deu anys de la seva creació, així com amb el 
reforç i el desenvolupament de la cooperació territorial 
establerta entre els governs que la conformen.

El Govern considera essencial el treball amb els seus 
socis de l’Euroregió per trobar fórmules que permetin 
afectar possibles recursos dins del nou marc financer 
pluriennal de la UE. En aquest sentit, s’ha avançat en 
la creació d’un Fons estratègic per a la participació en 
projectes de programes europeus en els àmbits sectori-
als d’interès comú de l’Euroregió: Innovació, Recerca 
i Ensenyament Superior, Cultura i Medi Ambient.

La darrera Assemblea General de l’Euroregió, que va 
tenir lloc el dia 26 de febrer va aprovar les orientaci-
ons pressupostàries per a l’any 2014 i va plantejar la 
inclusió en els estatuts de l’Agrupació Europea de Co-
operació Territorial de l’oficialitat de la llengua occita-
na, junt amb el català, francès i castellà a l’Euroregió.

La modificació d’aquests Estatuts i del Reglament In-
terior de l’Assemblea General, junt a l’aprovació defi-
nitiva del pressupost 2014 està previst que s’aprovi a 
la sessió de l’Assemblea General del 31 de març 2014.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari
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Control del compliment de la Resolució 445/X, 
de suport a la transició cap a un nou règim 
democràtic i de llibertats a Síria
Tram. 290-00398/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61807 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 445/X, de suport a la 
transició cap a un nou règim democràtic i de llibertats 
a Síria (tram. 290-00398/10), us informo, amb el docu-
ment annex facilitat per la Secretaria d’Afers Exteriors 
i de la Unió Europea, de les actuacions dutes a terme.

Barcelona, 31 de març de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb la Resolució 445/X, informem del se-
güent:

Atesa la gravetat de la crisi humanitària a Síria i a la regió 
arran del conflicte armat que pateix el país, el dia 29 d’oc-
tubre de 2013 es va convocar una sessió extraordinària 
del Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència amb 
l’objectiu d’analitzar la situació del país i la regió, i analit-
zar les diferents actuacions que les entitats i les adminis-
tracions estaven duent a terme per fer front a aquesta crisi.

En una nova reunió del Comitè Català, el dia 19 de 
novembre de 2013, l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament es va comprometre a destinar 
75.000 € per a aquesta emergència. Amb aquests recur-
sos s’ha donat suport a dues actuacions: una dirigida a 
refugiats sirians al Líban, desplegada per l’Associació 
Catalana per la Pau i, l’altra, al camp de refugiats del 
kurdistà iraquià per part d’ACNUR, l’Agència de les 
Nacions Unides pels Refugiats.

A més a més, la secretaria d’Afers Exteriors i de la 
Unió Europea ha tramès un escrit al director general 
per al Magreb, Àfrica, Mediterrani i Orient Pròxim, el 
Sr. Manuel Gómez-Acebo Rodríguez-Spiteri, per ins-
tar al Govern de l’Estat perquè porti a terme les actu-
acions necessàries perquè la Unió Europea i la resta 
de la comunitat internacional s’impliqui per trobar una 
solució al conflicte de Síria, es formi una comissió in-
ternacional que investigui la situació dels detinguts i 
ofereixi ajuda jurídica i sanitària, i coordini les respos-
tes humanitàries en el marc de l’Estat Espanyol.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Control del compliment de la Resolució 493/X, 
sobre la inclusió del peatge de les Fonts, de 
la carretera C16, en el Pla d’homogeneïtza
ció de peatges
Tram. 290-00441/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61801 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 493/X, sobre la 
inclusió del peatge de les Fonts, de la carretera C-16, 
en el Pla d’homogeneïtzació de peatges (tram. 290-
00441/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat està valorant la implanta-
ció a l’autopista C-16 Sant Cugat - Terrassa - Manresa 
d’un conjunt de mesures coherents amb el pla d’ho-
mogeneïtzació dels peatges, tot garantint la viabilitat 
econòmico-financera de la concessió, els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya i la millora de la gestió 
de la mobilitat en el seu corredor.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 82/X, 
sobre les polítiques contra el frau fiscal
Tram. 390-00082/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 61930 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment al punt a) apartat 1r de la Moció 82/X, 
sobre les polítiques contra el frau fiscal (tram. 390-
00082/10), us informo del següent:

Una vegada que, en data 31 de gener de 2014, ha en-
trat en vigor la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
que ha creat el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha realitzat la descripció i 
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valoració dels llocs de treball i s’ha tramitat la modi-
ficació de la relació de llocs de treball (RLT), que serà 
aprovada en els propers dies, per tal de donar d’alta els 
24 llocs pertanyents al citat cos. Aquestes són les ac-
tuacions prèvies necessàries per a iniciar el procés de 
provisió de llocs de treball, d’acord amb la normativa 
de Funció Pública.

Així doncs, un cop s’hagi aprovat la modificació de 
la RLT, es publicaran els anuncis del procés de provi-
sió al portal dels treballadors de l’Administració de la 
Generalitat (ATRI) i als webs del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement i de l’Agència Tributària de Ca-
talunya,

El procés garantirà el compliment dels principis de 
publicitat, concurrència, igualtat, capacitat i mèrit.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi
denta del Govern i consellera de Governació 
i Relacions Institucionals sobre el contingut 
i els motius de la carta que ha tramès als 
alcaldes amb relació a l’organització de la 
consulta sobre el futur polític de Catalunya
Tram. 354-00278/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 61238).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 08.04.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre l’incendi del Vendrell (Baix Penedès) del 
26 de març de 2014
Tram. 354-00279/10

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. 61464).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
08.04.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre les circumstàncies de les dues defunci
ons de ciutadans que havien estat detinguts 
per agents dels Mossos d’Esquadra a Bar
celona i Salou
Tram. 354-00281/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 62043).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
08.04.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre les circumstàncies de les dues defunci
ons de ciutadans que havien estat detinguts 
per agents dels Mossos d’Esquadra a Bar
celona i Salou
Tram. 354-00282/10

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. 62096).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
08.04.2014.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Xavier Po
més, president de la Fundació de Gestió de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, da
vant la Comissió de Salut perquè informi so
bre la situació de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau
Tram. 356-00179/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Po
més davant la Comissió de Salut perquè in
formi sobre la situació de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
Tram. 356-00270/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Po
més, expresident de la Junta del Patronat de 
la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Co
missió de Salut perquè expliqui els motius 
de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00282/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma
nuel Basáñez, exrepresentant de la Genera
litat a la Junta del Patronat de la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui els motius de la dimissió en 
bloc de la Junta
Tram. 356-00283/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Agustí 
i Fabré, exrepresentant de la Generalitat a la 
Junta del Patronat de la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, davant la Comissió de Salut perquè expli
qui els motius de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00284/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ra
mon Pérez Sánchez, exrepresentant del Ca
pítol Catedralici a la Junta del Patronat de 
la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Co
missió de Salut perquè expliqui els motius 
de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00285/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.
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Sol·licitud de compareixença de Cristina Ini
esta, exrepresentant de l’Ajuntament de Bar
celona a la Junta del Patronat de la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui els motius de la dimissió en 
bloc de la Junta
Tram. 356-00286/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Joan Manu
el Basáñez davant la Comissió de Salut per
què informi sobre la situació de l’Hospital de 
la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00287/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Agus
tí Fabre davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació de l’Hospital de la 
Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00288/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon 
Pérez Sánchez davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació de l’Hospital 
de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00289/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Ini
esta davant la Comissió de Salut perquè in
formi sobre la situació de l’Hospital de la 
Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00290/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Carme Pé
rez davant la Comissió de Salut perquè in
formi sobre la situació de l’Hospital de la 
Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00291/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’una represen
tació del Col·legi de DietistesNutricionistes 
de Catalunya davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el paper de l’alimenta
ció en la salut i en les patologies cròniques 
i sobre el paper dels professionals sanitaris 
graduats en nutrició
Tram. 356-00365/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre la crisi patida 
pel servei del transport sanitari
Tram. 356-00370/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Diabètics de 
Catalunya davant la Comissió de Salut per
què informi sobre la situació de les persones 
amb diabetis
Tram. 356-00377/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana d’Inferme
ria Pediàtrica davant la Comissió de Salut 
perquè debati entorn de la detecció precoç 
de les desigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00378/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Societat Catalana de Pediatria 
davant la Comissió de Salut perquè debati 
entorn de la detecció precoç de les desigual
tats en salut i malnutrició
Tram. 356-00379/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Infermeria Famili
ar i Comunitària de Catalunya davant la Co
missió de Salut perquè debati entorn de la 
detecció precoç de les desigualtats en salut 
i malnutrició
Tram. 356-00381/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Pi
qué, director de l’Hospital Clínic de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut perquè informi so
bre la situació de l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 356-00382/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis
sió de Salut perquè expliqui la distribució de 
les retallades pressupostàries del 2013 per 
al sistema sanitari català i la reordenació as
sistencial territorial
Tram. 356-00392/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Raül López 
Arnaltes, secretari general de la Unió Gene
ral de Treballadors  Clínic, davant la Comis
sió de Salut perquè informi sobre la situació 
de l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 356-00394/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Sergi Hur
tado Abad, secretari general de Comissions 
Obreres  Clínic, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació de l’Hospital 
Clínic de Barcelona
Tram. 356-00395/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.
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Sol·licitud de compareixença de representants 
de l’Associació pel Dret a Morir Dignament da
vant la Comissió de Salut perquè informin so
bre la situació de l’acompanyament en el tram 
final de la vida i de les seves propostes de futur
Tram. 356-00401/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de responsa
bles del Programa d’acompanyament en el 
tram final de la vida del Departament de Sa
lut davant la Comissió de Salut perquè infor
min sobre les mesures del Departament en 
aquesta matèria i les propostes de futur
Tram. 356-00402/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gó
mez Batista, expert internacional i director de 
la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Univer
sitat de Vic, davant la Comissió de Salut per
què expliqui la seva experiència amb relació 
a les cures pal·liatives i el tram final de la vida
Tram. 356-00403/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni 
Broggi i Trias, president del Comitè de Bi
oètica de Catalunya, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el debat ètic so
bre el tram final de la vida, l’Informe sobre 
l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi del 2006 i l’evo
lució del document de voluntats anticipades
Tram. 356-00404/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença del responsa
ble del Pla director de salut mental i addic
cions davant la Comissió de Salut perquè 
avaluï les accions dutes a terme des de la 
creació del Pla i expliqui les propostes per al 
període 20132016
Tram. 356-00463/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença del responsa
ble del Pla director d’oncologia davant la 
Comissió de Salut perquè avaluï les accions 
dutes a terme des de la creació del Pla i ex
pliqui les propostes per al període 20132016
Tram. 356-00464/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.
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Sol·licitud de compareixença del responsa
ble del Pla director de malalties de l’aparell 
circulatori davant la Comissió de Salut per
què avaluï les accions dutes a terme des de 
la creació del Pla i expliqui les propostes per 
al període 20132016
Tram. 356-00465/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença del responsa
ble del Pla director de malalties reumatolò
giques i de l’aparell locomotor davant la Co
missió de Salut perquè avaluï les accions 
dutes a terme des de la creació del Pla i ex
pliqui les propostes per al període 20132016
Tram. 356-00466/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Diabètics de Ca
talunya davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre els malalts amb diabetis
Tram. 356-00529/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Antó Boqué, director del Centre de Recerca 
en Epidemiologia Ambiental, davant la Comis
sió de Salut perquè expliqui les conseqüènci
es dels alts índexs de contaminació atmosfè
rica de la Regió Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00551/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, di
rectora de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del 
sector de les biociències a Catalunya. Una 
aposta pel valor i el creixement», davant la Co
missió de Salut perquè presenti aquest informe
Tram. 356-00555/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Vendrell, directora general de Biocat, davant la 
Comissió de Salut perquè presenti l’«Informe 
Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biocièn
cies a Catalunya. Una aposta pel valor i el crei
xement»
Tram. 356-00556/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.
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Sol·licitud de compareixença d’Àngel Raya, 
director del Centre de Medicina Regenerati
va de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la dimissió de l’anterior 
director del Centre de Medicina Regenerati
va de Barcelona i sobre les línies de recerca 
del Centre
Tram. 356-00564/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Carles Cons
tante, representant del Departament de Sa
lut al Patronat del Centre de Medicina Rege
nerativa de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la dimissió del di
rector del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00565/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Josep Mar
torell, representant del Departament d’Eco
nomia i Coneixement al Patronat del Cen
tre de Medicina Regenerativa de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00566/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, 
representant de l’Ajuntament de Barcelona 
al Patronat del Centre de Medicina Regene
rativa de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la dimissió del di
rector del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00567/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant de l’Institut de Salut Carles III al Patronat 
del Centre de Medicina Regenerativa de Bar
celona davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la dimissió del director del Cen
tre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00568/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques al Patronat del Centre de Me
dicina Regenerativa de Barcelona davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00569/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.
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Sol·licitud de compareixença del represen
tant de la Universitat Autònoma de Barcelo
na al Patronat del Centre de Medicina Re
generativa de Barcelona davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerati
va de Barcelona
Tram. 356-00570/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant de la Universitat de Barcelona al Patro
nat del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona davant la Comissió de Salut per
què informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barce
lona
Tram. 356-00571/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant de la Universitat Politècnica de Catalu
nya al Patronat del Centre de Medicina Re
generativa de Barcelona davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerati
va de Barcelona
Tram. 356-00572/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la Federació d’Associacions d’Im
plants Coclears davant la Comissió de Salut 
perquè expliquin la tasca i les prioritats de 
l’entitat
Tram. 356-00603/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Junta de Personal de l’Hospital Uni
versitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo
bregat (Barcelonès), davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui la situació dels serveis 
d’urgències de l’hospital
Tram. 356-00608/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Manuel 
Piñar, president de la Federació d’Associa
cions de Veïns de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui la situació dels serveis d’ur
gències de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 356-00609/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Ini
esta Blasco, delegada de Salut de l’Ajunta
ment de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre l’atenció continu
ada i les urgències a Barcelona
Tram. 356-00615/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Estany 
Ricart, gerent de l’àmbit Barcelona Ciutat de 
la regió sanitària de Barcelona, davant la Co
missió de Salut, perquè informi sobre l’atenció 
continuada i les urgències a Barcelona
Tram. 356-00616/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mateu 
i Serra, secretari de Salut Pública, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la 
regulació de les associacions de cànnabis 
de Catalunya
Tram. 356-00636/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Joan Co
lom i Farran, subdirector general de Drogo
dependències, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la regulació de les as
sociacions de cànnabis de Catalunya
Tram. 356-00637/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de SOS Veneçuela  Barcelona da
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació perquè informi sobre les 
activitats de l’entitat
Tram. 356-00646/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 14, tinguda el 04.04.2014, 
DSPC-C 397.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Aliança per la Llibertat de Ve
neçuela davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre les activitats de l’entitat
Tram. 356-00649/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 14, tinguda el 04.04.2014, 
DSPC-C 397.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal
vaments davant la Comissió d’Interior per
què informi sobre l’incendi del Vendrell (Baix 
Penedès) del 26 de març de 2014
Tram. 356-00668/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 61463).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
08.04.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de la Policia davant la Comissió d’In
terior perquè informi sobre les actuacions 
policials amb relació a l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol 
de 2012 a l’autovia B24
Tram. 356-00671/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 61871).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
08.04.2014.
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Sol·licitud de compareixença del director ge
neral del Sistema d’Emergències Mèdiques 
davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre l’assistència a una agent dels Mossos 
d’Esquadra que va ésser atropellada el 23 
de juliol de 2012 a l’autovia B24
Tram. 356-00672/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 61872).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
08.04.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Justí
cia i Drets Humans amb el conseller de Jus
tícia sobre el Pla d’equipaments judicials
Tram. 355-00110/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 21 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 03.04.2014, 
DSPC-C 395.

Sessió informativa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans amb el conseller de Justícia 
sobre la derogació del tercer grau penitenci
ari a diversos exalts càrrecs de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 355-00124/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 21 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 03.04.2014, 
DSPC-C 395.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del responsable de l’Ob
servatori de la Igualtat del Consell de l’Au
diovisual de Catalunya davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar de 
les eines sobre gènere i comunicació elabo
rades pel Consell
Tram. 357-00060/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 8 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 253.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana d’Entitats de Recerca da
vant la Comissió d’Ensenyament i Univer
sitats per a informar sobre la situació de la 
recerca i el model de recerca a Catalunya
Tram. 357-00331/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 03.04.2014, 
DSPC-C 396.

Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, 
president de la fundació Centre d’Informació 
i Documentació Internacionals a Barcelona 
(Cidob), davant la Comissió d’Acció Exteri
or, Unió Europea i Cooperació per a informar 
sobre les actuacions i els objectius d’aques
ta fundació
Tram. 357-00338/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 04.04.2014, DSPC-C 397.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació per a explicar la situació 
de la Catalunya exterior i fer propostes per 
a millorar el suport als catalans de l’exterior
Tram. 357-00341/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 04.04.2014, DSPC-C 397.

Compareixença d’Albert Oliva Mateu, cap de 
l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat 
Ciutadana dels Mossos d’Esquadra, davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
exposar la seva visió sobre 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. 357-00477/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPC-C 373.

Compareixença d’una representació de SOS 
VeneçuelaBarcelona davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a informar sobre les activitats de l’entitat
Tram. 357-00614/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
en la sessió núm. 14, tinguda el 04.04.2014, DSPC-C 397.

Compareixença d’una representació de l’Ali
ança per la Llibertat de Veneçuela davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre les activi
tats de l’entitat
Tram. 357-00615/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració en la sessió núm. 14, tinguda el 04.04.2014, 
DSPC-C 397.

Compareixença d’una representació del Col
legi de DietistesNutricionistes de Catalunya 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre el paper de l’alimentació en la salut i en 
les patologies cròniques i sobre el paper dels 
professionals sanitaris graduats en nutrició
Tram. 357-00616/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de Josep Maria Piqué, direc
tor de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre la 
situació de l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 357-00617/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de representants de l’Asso
ciació pel Dret a Morir Dignament davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre la si
tuació de l’acompanyament en el tram final 
de la vida i de les seves propostes de futur
Tram. 357-00618/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.
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Compareixença de responsables del Pro
grama d’acompanyament en el tram final de 
la vida del Departament de Salut davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre les 
mesures del Departament en aquesta matè
ria i les propostes de futur
Tram. 357-00619/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de Xavier Gómez Batista, 
expert internacional i director de la Càtedra 
de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic, 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui 
la seva experiència amb relació a les cures 
pal·liatives i el tram final de la vida
Tram. 357-00620/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de Marc Antoni Broggi i Tri
as, president del Comitè de Bioètica de Ca
talunya, davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre el debat ètic sobre el tram fi
nal de la vida, l’Informe sobre l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi del 2006 i l’evolució del do
cument de voluntats anticipades
Tram. 357-00621/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença del responsable del Pla di
rector de salut mental i addiccions davant la 
Comissió de Salut perquè avaluï les accions 
dutes a terme des de la creació del Pla i ex
pliqui les propostes per al període 20132016
Tram. 357-00622/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença del responsable del Pla di
rector d’oncologia davant la Comissió de 
Salut perquè avaluï les accions dutes a ter
me des de la creació del Pla i expliqui les 
propostes per al període 20132016
Tram. 357-00623/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença del responsable del Pla direc
tor de malalties de l’aparell circulatori davant 
la Comissió de Salut perquè avaluï les accions 
dutes a terme des de la creació del Pla i expli
qui les propostes per al període 20132016
Tram. 357-00624/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença del responsable del Pla direc
tor de malalties reumatològiques i de l’aparell 
locomotor davant la Comissió de Salut perquè 
avaluï les accions dutes a terme des de la cre
ació del Pla i expliqui les propostes per al pe
ríode 20132016
Tram. 357-00625/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.
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Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Diabètics de Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre els 
malalts amb diabetis
Tram. 357-00626/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de Josep Maria Antó Bo
qué, director del Centre de Recerca en Epi
demiologia Ambiental, davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui les conseqüències 
dels alts índexs de contaminació atmosfèri
ca de la Regió Metropolitana de Barcelona
Tram. 357-00627/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença d’Adela Ferré, directora de 
l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de 
les biociències a Catalunya. Una aposta pel 
valor i el creixement», davant la Comissió de 
Salut perquè presenti aquest informe
Tram. 357-00628/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de Montserrat Vendrell, direc
tora general de Biocat, davant la Comissió de 
Salut perquè presenti l’«Informe Biocat 2013. 
Anàlisi del sector de les biociències a Catalu
nya. Una aposta pel valor i el creixement»
Tram. 357-00629/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença d’Àngel Raya, director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barce
lona, davant la Comissió de Salut per a infor
mar sobre la dimissió de l’anterior director 
del Centre de Medicina Regenerativa de Bar
celona i sobre les línies de recerca del Centre
Tram. 357-00630/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de Carles Constante, repre
sentant del Departament de Salut al Patronat 
del Centre de Medicina Regenerativa de Bar
celona, davant la Comissió de Salut per a in
formar sobre la dimissió del director del Cen
tre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 357-00631/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de Josep Martorell, repre
sentant del Departament d’Economia i Co
neixement al Patronat del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona, davant la Comis
sió de Salut per a informar sobre la dimissió 
del director del Centre de Medicina Regene
rativa de Barcelona
Tram. 357-00632/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.
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Compareixença de representants de la Fe
deració d’Associacions d’Implants Coclears 
davant la Comissió de Salut perquè expli
quin la tasca i les prioritats de l’entitat
Tram. 357-00633/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de Manuel Piñar, president 
de la Federació d’Associacions de Veïns de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), da
vant la Comissió de Salut perquè expliqui la 
situació dels serveis d’urgències de l’Hospi
tal Universitari de Bellvitge
Tram. 357-00634/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de Cristina Iniesta Blasco, 
delegada de Salut de l’Ajuntament de Barce
lona, davant la Comissió de Salut per a infor
mar sobre l’atenció continuada i les urgènci
es a Barcelona
Tram. 357-00635/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de Jaume Estany Ricart, ge
rent de l’àmbit Barcelona Ciutat de la regió 
sanitària de Barcelona, davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre l’atenció conti
nuada i les urgències a Barcelona
Tram. 357-00636/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença d’Antoni Mateu i Serra, se
cretari de Salut Pública, davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre la regulació de 
les associacions de cànnabis de Catalunya
Tram. 357-00637/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

Compareixença de Joan Colom i Farran, 
subdirector general de Drogodependències, 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la regulació de les associacions de 
cànnabis de Catalunya
Tram. 357-00638/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.04.2014, DSPC-C 393.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre la situació en data del 31 de de
sembre de 2013 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2013
Tram. 334-00062/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 61674 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost del Parlament de Catalunya, us tra-
meto adjunta, la informació a 31 de desembre de 2013, 
a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 
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3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 27 de març de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 31 
de desembre de 2013
Tram. 334-00063/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 61675 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 31 de desembre de 2013, i 
l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 
de la mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de 
Catalunya.

Barcelona, 28 de març de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 334-00064/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 61675 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb NT 334-00063/10.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.30. ALTRES PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment relatiu a la impugnació de dis
posicions autonòmiques 1389/2013, interpo
sada pel Govern de l’Estat contra la Resolu
ció 5/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova la Declaració de sobirania i del 
dret a decidir del poble de Catalunya
Tram. 385-00001/10

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 61281 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presiden-
te, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Or-
tega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don An-
drés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Va-
res García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro Jo-
sé González-Trevijano Sánchez, don Enrique López y 
López y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, 
ha pronunciado

En nombre del Rey

la siguiente

Sentencia

En la impugnación de disposiciones autonómicas (títu-
lo V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) 
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núm. 1389-2013, promovida por el Abogado del Esta-
do, en representación del Gobierno, contra la Resolu-
ción del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero 
de 2013, por la que se aprueba la Declaración de sobe-
ranía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. 
Han comparecido y formulado alegaciones los Letra-
dos del Parlamento de Cataluña, en representación y 
defensa de la Cámara. Ha sido Ponente la Magistrada 
doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer 
del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 
8 de marzo de 2013, el Abogado del Estado, en repre-
sentación del Gobierno, impugnó, al amparo de los 
arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional (LOTC), la Resolución del Parla-
mento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por la 
que se aprueba la Declaración de soberanía y del de-
recho a decidir del pueblo de Cataluña [«Butlletí Ofi-
cial del Parlament de Catalunya» («BOPC») núm. 13, 
de 24 de enero de 2013].

En el escrito se hizo expresa invocación del art. 161.2 
CE y del segundo inciso del art. 77 LOTC, a los efec-
tos de que se acordase la suspensión de la Resolución 
impugnada.

2. La impugnación se funda en los motivos que a con-
tinuación sucintamente se resumen.

a) El Abogado del Estado reproduce el contenido de la 
Resolución recurrida, que resulta del siguiente tenor: 

«Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la 
que se aprueba la Declaración de soberanía y del de-
recho a decidir del pueblo de Cataluña.

»Pleno del Parlamento

»El Pleno del Parlamento, en la sesión celebrada el 23 
de enero de 2013, ha debatido el texto de la Propuesta 
de resolución de declaración de soberanía del pueblo 
catalán (tram. 250-00058/10), presentada por el Gru-
po Mixto (reg. 856), y las enmiendas presentadas por 
el Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 1010); de la Propuesta de resolución de de-
claración sobre la soberanía y el derecho a decidir del 
pueblo de Cataluña (tram. 250-00059/10), presentada 
por el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa (reg. 857), y las en-
miendas presentadas por el Grupo Parlamentario del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 1010) y por el Grupo 
Parlamentario de Convergència i Unió, el Grupo Par-
lamentario de Esquerra Republicana de Catalunya y 
el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1011); de la 
Propuesta de resolución de aprobación de la declara-
ción de soberanía y del derecho a decidir del pueblo 

de Cataluña (tram. 250-00060/10), presentada por el 
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y por el 
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 858), y las enmiendas presentadas por el 
Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 1010), por el Grupo Parlamentario de Convergèn-
cia i Unió, el Grupo Parlamentario de Esquerra Re-
publicana de Catalunya y el Grupo Parlamentario de 
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 1011) y por el Grupo Parlamentario Socia-
lista (reg.1012), y de la Propuesta de resolución sobre el 
derecho a decidir y la reforma de la Constitución (tram. 
250-00062/10), presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista (reg. 861), y las enmiendas presentadas por 
el Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 1010).

»Finalmente, de acuerdo con el artículo 146 del Regla-
mento, ha adoptado la siguiente

»Resolución

»Preámbulo

»El pueblo de Cataluña, a lo largo de su historia, ha ma-
nifestado democráticamente su voluntad de autogober-
narse, con el objetivo de mejorar el progreso, el bienestar 
y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, y 
reforzar la cultura propia y la identidad colectiva.

»El autogobierno de Cataluña se fundamenta también 
en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus 
instituciones seculares y en la tradición jurídica cata-
lana. El parlamentarismo catalán tiene sus fundamen-
tos en la edad media, con las asambleas de Pau i Treva 
y la Corte Condal.

»En el siglo xiv se creó la Diputación del General o 
Generalidad, que fue adquiriendo más autonomía has-
ta llegar a actuar, durante los siglos xvi y xvii, como 
gobierno del Principado de Cataluña. La caída de Bar-
celona en 1714, como consecuencia de la Guerra de Su-
cesión, supuso la abolición por parte de Felipe V con el 
Decreto de Nueva Planta del derecho público catalán y 
de las instituciones de autogobierno.

»Este itinerario histórico ha sido compartido con otros 
territorios, lo que ha configurado un espacio común lin-
güístico, cultural, social y económico, con vocación de 
reforzarse y promoverse desde el reconocimiento mutuo.

»Durante todo el siglo xx la voluntad de autogober-
narse de las catalanas y los catalanes ha sido una cons-
tante. La creación de la Mancomunidad de Cataluña 
en 1914 fue un primer paso en la recuperación del au-
togobierno, abolido por la dictadura de Primo de Ri-
vera. Con la proclamación de la Segunda República 
Española, en 1931, se constituyó un gobierno catalán, 
con el nombre de Generalidad de Cataluña, que se do-
tó de un estatuto de autonomía.

»La Generalidad fue abolida en 1939 por el general 
Franco, que instauró un régimen dictatorial que duró 
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hasta 1975. La dictadura tuvo una resistencia activa del 
pueblo y el Gobierno de Cataluña. Uno de los hitos de 
la lucha por la libertad fue la creación de la Asamblea 
de Cataluña en 1971, previa a la recuperación de la 
Generalidad, con carácter provisional, con el regreso 
en 1977 de su presidente en el exilio. En la transición 
democrática, y en el contexto del nuevo sistema auto-
nómico definido por la Constitución española de 1978, 
el pueblo de Cataluña aprobó en referéndum el Estatu-
to de autonomía de Cataluña en 1979 y celebró las pri-
meras elecciones al Parlamento de Cataluña en 1980.

»En los últimos años, en la vía de la profundización 
democrática, una mayoría de las fuerzas políticas y so-
ciales catalanas han impulsado medidas de transfor-
mación del marco político y jurídico. La más recien-
te se concretó en el proceso de reforma del Estatuto 
de autonomía de Cataluña iniciado por el Parlamento 
en el año 2005. Las dificultades y negativas por parte 
de las instituciones del Estado español, entre las que 
cabe destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional 
31/2010, suponen un rechazo radical de la evolución 
democrática de las voluntades colectivas del pueblo ca-
talán dentro del Estado español y crean las bases para 
una involución en el autogobierno, que hoy se expresa 
con total claridad en los aspectos políticos, competen-
ciales, financieros, sociales, culturales y lingüísticos.

»El pueblo de Cataluña ha expresado de varias formas 
su voluntad de superar la actual situación de bloqueo 
dentro del Estado español. Las manifestaciones masi-
vas de 10 de julio de 2010, con el lema “Somos una 
nación. Nosotros decidimos”, y de 11 de septiembre de 
2012, con el lema “Cataluña, nuevo estado de Europa”, 
son expresión del rechazo de la ciudadanía hacia la fal-
ta de respeto a las decisiones del pueblo de Cataluña.

»El 27 de septiembre de 2012, mediante la Resolución 
742/IX, el Parlamento constató la necesidad de que 
el pueblo de Cataluña pudiese determinar libre y de-
mocráticamente su futuro colectivo por medio de una 
consulta. Las últimas elecciones al Parlamento de Ca-
taluña, el 25 de noviembre de 2012, expresaron y con-
firmaron esta voluntad de forma clara e inequívoca.

»Para llevar a cabo este proceso, el Parlamento de Ca-
taluña, reunido al inicio de la décima legislatura, en 
representación de la voluntad de la ciudadanía de Cata-
luña expresada democráticamente en las últimas elec-
ciones, aprueba la siguiente: 

»Declaración de soberanía y del derecho a decidir del 
Pueblo de Cataluña

»De acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada 
democráticamente por el pueblo de Cataluña, el Par-
lamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para 
hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para 
que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan 
decidir su futuro político colectivo, de acuerdo con los 
siguientes principios: 

»Primero. Soberanía.

»El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimi-
dad democrática, carácter de sujeto político y jurídico 
soberano.

»Segundo. Legitimidad democrática.

»El proceso del ejercicio del derecho a decidir será es-
crupulosamente democrático y garantizará especial-
mente la pluralidad y el respeto de todas las opciones, 
mediante la deliberación y el diálogo en el seno de la 
sociedad catalana, con el objetivo de que el pronuncia-
miento que se derive sea la expresión mayoritaria de la 
voluntad popular, que será el garante fundamental del 
derecho a decidir.

»Tercero. Transparencia.

»Se facilitarán todas las herramientas necesarias pa-
ra que el conjunto de la población y la sociedad civil 
catalana tenga toda la información y el conocimiento 
adecuado para ejercer el derecho a decidir y para que 
se promueva su participación en el proceso.

»Cuarto. Diálogo.

»Se dialogará y se negociará con el Estado español, 
con las instituciones europeas y con el conjunto de la 
comunidad internacional.

»Quinto. Cohesión social.

»Se garantizará la cohesión social y territorial del país 
y la voluntad expresada en múltiples ocasiones por la 
sociedad catalana de mantener Cataluña como un so-
lo pueblo.

»Sexto. Europeísmo.

»Se defenderán y se promoverán los principios fun-
dacionales de la Unión Europea, particularmente los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, la demo-
cracia, el compromiso con el estado del bienestar, la 
solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la 
apuesta por el progreso económico, social y cultural.

»Séptimo. Legalidad.

»Se utilizarán todos los marcos legales existentes para 
hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejer-
cicio del derecho a decidir.

»Octavo. Papel principal del Parlamento.

»El Parlamento, como institución que representa al 
pueblo de Cataluña, tiene un papel principal en este 
proceso y, por lo tanto, deben acordarse y concretarse 
los mecanismos y las dinámicas de trabajo que garan-
ticen este principio.

»Noveno. Participación.

»El Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Ge-
neralidad deben hacer partícipes activos de todo este 
proceso al mundo local y al máximo de fuerzas polí-
ticas, de agentes económicos y sociales y de entidades 
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culturales y cívicas de Cataluña, y deben concretar los 
mecanismos que garanticen este principio.

»El Parlamento de Cataluña anima a todos los ciuda-
danos y ciudadanas a ser protagonistas activos en el 
proceso democrático de ejercicio del derecho a decidir 
del pueblo de Cataluña.»

b) El Abogado del Estado se refiere a continuación 
a los requisitos de admisibilidad del proceso consti-
tucional. Considera que no parece discutible que se 
cumplan en este caso los requisitos de jurisdicción y 
competencia [arts. 161.2 CE y 2.1 f) LOTC], legiti-
mación (arts. 161.2 CE y 76 LOTC), postulación (art. 
82.1 LOTC), plazo (art. 76 LOTC) y forma (art. 85.1 
LOTC), aunque admite que sí requiere una especial 
argumentación la idoneidad de la Resolución 5/X co-
mo posible objeto de este proceso constitucional a la 
luz de la doctrina del ATC 135/2004, de 20 de abril.

La Resolución procede de una Asamblea Legislativa y 
pone fin, a diferencia del supuesto del ATC 135/2004, 
a un procedimiento parlamentario de naturaleza bien 
distinta al legislativo. En efecto, las resoluciones del 
tipo de la recurrida están reguladas en los arts. 145, 
146 y 147 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, 
preceptos que forman parte de la sección sexta dedi-
cada a «las propuestas de resolución», del capítulo III, 
intitulado «el impulso y el control de la acción políti-
ca y de gobierno», del título IV, que lleva por rúbrica 
«del funcionamiento del Parlamento». Con arreglo al 
art. 145 del Reglamento del Parlamento de Cataluña 
las propuestas parlamentarias como la impugnada tie-
nen por finalidad «impulsar la acción política y de go-
bierno» y pueden dirigirse «al Gobierno de la Genera-
litat o a la ciudadanía». En cuanto dirigidas al órgano 
máximo del Ejecutivo estas resoluciones sirven para 
ejercer la función de impulso y orientación de la ac-
ción de gobierno y su cumplimiento se somete al mis-
mo control que el establecido para las mociones (art. 
146.4, que remite al art. 140, ambos del mencionado 
Reglamento parlamentario). En cuanto emitidas para 
la ciudadanía pretenden favorecer e intensificar el de-
bate político sobre alguna cuestión e impulsar la ac-
ción de los ciudadanos, como revela el último párrafo 
de la Resolución impugnada. Así pues, mediante dicha 
Resolución el Parlamento de Cataluña incita, estimula, 
empuja o impele –que son los significados de impul-
sar– a todos los ciudadanos de Cataluña a que partici-
pen activamente en una acción política que se caracte-
riza por constituir un desafío abierto a la Constitución 
y en especial a su art. 1.2. Y otro tanto prescribe co-
mo orientación política al Gobierno de la Generalitat, 
que queda obligado al cumplimiento de la Resolución 
aprobada por el Pleno de la Cámara.

Es, asimismo, inequívoco que la Resolución es mani-
festación de la voluntad de la Comunidad Autónoma, 
procediendo de un órgano capaz de expresar su vo-
luntad (ATC 135/2004), pues ha sido adoptada por el 

Parlamento de Cataluña, que representa políticamente 
a los ciudadanos (art. 55.1 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña: EAC) y una de cuyas funciones es la de 
«controlar e impulsar la acción política y de gobier-
no» (art. 55.2 EAC). No puede dudarse, por lo tanto, 
que es manifestación de la «voluntad de la Comunidad 
Autónoma» expresada por el «órgano supremo» de la 
representación popular catalana.

También satisface la exigencia de desplegar «efectos 
jurídicos ad extra concretos y reales» (ATC 135/2004, 
FFJJ 4, 7 y 8). En este sentido, el Abogado del Esta-
do entiende que el concepto de «efectos jurídicos» no 
ha de ser interpretado restrictivamente, resaltando que 
la integración en el ordenamiento o su innovación son 
características más genuinas de las normas, lo que no 
significa que los actos parlamentarios no normativos 
carezcan de efectos jurídicos, atendiendo al tipo de re-
solución parlamentaria de que se trate.

En este caso, la Resolución tiene evidentes efectos ad 
extra como se desprende de la concisa descripción que 
se acaba de efectuar de su régimen jurídico. No se tra-
ta de un acto interno de la Cámara legislativa, ceñi-
do al «ámbito de lo puramente doméstico» que resul-
ta expresión ad intra de su autonomía, sino que «goza 
de relevancia jurídica externa» por afectar a «situaci-
ones que exceden del ámbito de lo estrictamente pro-
pio del funcionamiento interno de la Cámara» (SSTC 
90/1985, de 22 de julio, FJ 2; y 23/1990, de 15 de fe-
brero, FJ 2; y ATC 706/1986, de 17 de septiembre, FJ 
2). El texto de la propia Declaración indica que sus 
destinatarios son todos los «ciudadanos y ciudadanas 
de Cataluña», amén de orientar la acción del Gobierno 
de la Generalitat.

Por lo que se refiere al primer tipo de efectos ad extra, 
que el Abogado del Estado califica de «generales» en 
cuanto miran a todos «los ciudadanos y ciudadanas de 
Cataluña», la Declaración pretende abrir un «proceso 
para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir su 
futuro político colectivo» (párrafo introductorio) «me-
diante la deliberación y el diálogo en el seno de la so-
ciedad catalana» a fin de que «el pronunciamiento que 
se derive sea la expresión mayoritaria de la voluntad 
popular, que será el garante fundamental del derecho a 
decidir» (principio de «Legitimidad democrática»). El 
Parlamento fija como principios que «el conjunto de la 
población y de la sociedad civil catalana» tenga «toda 
la información y el conocimiento adecuado para ejer-
cer el derecho a decidir» y que «se promueva su par-
ticipación en el proceso» («Transparencia»). Respecto 
a la participación, el principio noveno –así denomina-
do– persigue «hacer partícipes activos de todo el pro-
ceso al mundo local y al máximo de fuerzas políticas, 
de agentes económicos y sociales y de entidades cultu-
rales y cívicas de Cataluña».

El otro tipo de efectos ad extra –continúa el Abogado 
del Estado– se refiere a la orientación de la acción del 
Gobierno de la Generalitat, que se encuadra en las re-
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laciones entre Parlamento y Gobierno. La aspiración a 
orientar la acción del ejecutivo aparece sobre todo en 
los principios o directrices cuarto («Diálogo»), octavo 
(«Legalidad») y noveno («Participación»). La negocia-
ción ordenada en el principio cuarto («se negociará») 
con el «Estado español», las «instituciones europeas» 
y «el conjunto de la comunidad internacional» sólo 
puede ser tarea del Gobierno de la Generalitat, que es 
quien «dirige la acción política» (art. 68.1 EAC). La 
utilización de «todos los marcos legales existentes» 
(principio séptimo) es mandato también para el Go-
bierno, el cual, finalmente, es mencionado en el prin-
cipio noveno («Participación») para señalarle como 
deber el cumplimiento de una tarea promocional de 
la «participación activa» en «todo este proceso». Si el 
Parlamento prescribe estos fines o estas políticas, va de 
suyo que podrá controlar cómo las ha cumplido el Go-
bierno de la Generalitat y, en efecto, así lo establece el 
art. 146.4 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.

El Abogado del Estado señala como prueba de los 
efectos ad extra referidos, la declaración del Presiden-
te de la Generalitat efectuada el día 8 de febrero de 
2013, extraída de la página web de la Generalitat, en 
la que ha manifestado que los países «también tienen 
el derecho a decidir su máximo autogobierno y su fu-
turo, y contra eso no hay normas, ni leyes, ni consti-
tuciones, ni interpretaciones posibles, es un tema de 
voluntad de la gente y de derechos que todo el mundo 
tendría que proteger». Para el Abogado del Estado hay 
perfecta concordancia entre el contenido de la Reso-
lución impugnada y la declaración transcrita de qui-
en «dirige la acción del Gobierno» de la Generalitat, 
además de tener «la representación ordinaria del Esta-
do en Cataluña».

Otro ejemplo de la sujeción del Gobierno de la Ge-
neralitat a la orientación prescrita por la Resolución 
recurrida la ve el Abogado del Estado en el Decreto 
113/2013, de 12 de febrero, de creación del Consejo 
Asesor para la Transición Nacional, a fin de asesorar al 
Gobierno en «la identificación e impulso de estructuras 
de estado y/o aspectos necesarios para llevar a cabo la 
consulta» (art. 1). Entre las funciones que se atribuyen 
al Consejo está la de «analizar e identificar todas las 
alternativas jurídicas disponibles sobre el proceso de 
transición nacional» (cfr. el principio «Legalidad» de 
la Resolución); la de «proponer actua ciones e impul-
sar la difusión del proceso de transición nacional entre 
la comunidad internacional e identificar apoyos» (cfr. 
el principio «Diálogo» de la Resolución); y, en fin, la 
de «asesorar al Gobierno para desplegar las relaciones 
institucionales en Cataluña a fin de garantizar el con-
junto del proceso» (cfr. los principios «Papel principal 
del Parlamento» y «Participación» de la Resolución).

A las anteriores consideraciones, el Abogado del Es-
tado añade que con base en el art. 3.1 del Código civil 
los antecedentes se convierten en criterio hermenéu-
tico de toda norma jurídica, por lo que la Resolución 

impugnada tiene, en todo caso, la eficacia ad extra de 
constituir un elemento interpretativo cualificado, dada 
su autoría, de la actividad normativa de la Generalitat 
de Cataluña.

De otra parte, entiende que la distinción en este caso 
entre «efectos políticos» y «efectos jurídicos concretos 
y reales» carece de relevancia, pues la Resolución im-
pugnada tienen efectos jurídicos y políticos, no siendo 
tampoco relevante el grado de obligatoriedad o vincu-
lación que dimane de la misma, dado que son conce-
bibles efectos jurídicos de mayor o menor intensidad 
vinculatoria. La carencia de «efectos jurídicos vincu-
lantes» (STC 40/2003, de 27 de diciembre, FJ 3) no 
significa carencia de efectos jurídicos tout court, como 
lo revela la aspiración a obtener una conducta determi-
nada de «sujetos u órganos que no forman parte de la 
Cámara», y el hecho mismo de que se enlace con fun-
ciones típicas de las asambleas representativas, como 
el impulso y el control político.

El efecto jurídico de la Resolución es prescribir al Go-
bierno de la Generalitat una finalidad cuyo cumplimi-
ento el propio Parlamento controla, y al propio tiem-
po promover la adhesión de los ciudadanos catalanes 
a un proceso político, finalidad que podría calificarse 
de promocional, pero que no es irrelevante para el de-
recho, en cuanto supone fomentar un peculiar modo 
de acción política ciudadana basada en el principio de 
que sólo y exclusivamente los catalanes tienen «de-
recho a decidir su futuro político colectivo». La Re-
solución tiene, pues, claro efecto jurídico sobre el Go-
bierno autonómico en la medida en que le insta a la 
consecución de una cierta finalidad prescrita y contro-
la que esa finalidad se cumpla. Y tiene igual efecto ju-
rídico sobre la ciudadanía en cuanto pretende activar y 
promover el ejercicio de libre opinión [art. 20.1 a) CE] 
y participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE).

Finalmente, en relación con la idoneidad de la Resolu-
ción para ser objeto del proceso constitucional regula-
do en los arts. 76 y 77 LOTC, el Abogado del Estado 
señala, con base en uno de los Votos particulares al 
ATC 135/2004 sobre la razón de ser del referido pro-
ceso constitucional, que no podrá dudarse que aquella 
resolución representa una «iniciativa parcial» tenden-
te a «alterar unilateralmente el equilibrio» del Estado 
español global, por lo que estaría justificado el uso del 
procedimiento impugnatorio del art. 161.2 CE y el tí-
tulo V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal en la función de garantía que señala el citado Voto 
particular. A tal efecto no puede constituir obstáculo 
la falta de impugnación de las anteriores resoluciones 
parlamentarias declaratorias del derecho de autodeter-
minación, del «derecho a decidir» o de la soberanía 
nacional de Cataluña, pues tal circunstancia no crea 
una suerte de acto propio del Gobierno –acto nega-
tivo u omisivo– que impida impugnar la Resolución 
5/X. En otras palabras, la inexistencia de anteriores 
impugnaciones no purga la inconstitucionalidad que, 
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por razón de su contenido, exhibe la Resolución ahora 
recurrida.

c) Las alegaciones del Abogado del Estado se centran 
seguidamente en lo que califica como «manifiesta in-
constitucionalidad» de la Resolución impugnada por 
violar los arts. 1.2, 2, 9.1 y 168 CE y los arts. 1 y 2.4 
EAC en la interpretación que recibieron en la STC 
31/2010, 28 de junio.

La cláusula capital de la Declaración incorporada a 
aquella Resolución es el principio primero («Sobera-
nía»), que se incluye además en el título que se le ha 
dado y que dota de sentido político y jurídico al res-
to del acto parlamentario, así en su preámbulo como 
en la posterior Declaración. El significado esencial de 
la Declaración estriba en que el Parlamento de Cata-
luña, que «representa al pueblo de Cataluña» (art. 55.1 
EAC), declara soberano al pueblo catalán («Declara-
ción de soberanía y del derecho a decidir del pueblo 
de Cataluña») y, consecuentemente, el pueblo catalán, 
por sí solo, tiene derecho –todo en presente indicati-
vo: «en términos de efectividad actual e incondicio-
nada» y «como una realidad actual y efectiva» dice 
el Consejo de Estado– a «decidir su futuro político» 
justamente porque es soberano como «sujeto político 
y jurídico». Esta afirmación de soberanía del pueblo 
catalán –como un quid existente «de manera actual y 
efectiva»– es, ni más ni menos, que un acto de poder 
constituyente. Planteada en estos términos, el conteni-
do de la declaración viola con total evidencia los arts. 
1.2, 2, 9.1 y 168 CE y los arts. 1 y 2.4 EAC.

Con arreglo al art. 1.2 CE «la soberanía nacional re-
side en el pueblo español, del que emanan los pode-
res del Estado». La Constitución misma es un acto 
constituyente del pueblo español como se refleja en su 
preámbulo. En el art. 1.2 CE el término «Estado» debe 
tomarse en su acepción global, en la que emplea el art. 
137 CE, como ha declarado la jurisprudencia constitu-
cional (SSTC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3; 12/1985, de 
30 de enero, FJ 3; y 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 
4), del que forman parte las Comunidades Autónomas. 
El propio art. 3.1 EAC proclama el principio general 
de que «la Generalitat es Estado» y la STC 31/2010 la 
ha considerado como «afirmación indiscutible por cu-
anto, en efecto, el Estado, en su acepción más amplia, 
esto es, como Estado español erigido por la Constitu-
ción Española, comprende a todas las Comunidades 
Autónomas en las que aquél territorialmente se orga-
niza [...] y no al que con mayor propiedad ha de deno-
minarse “Estado central”, con el que el Estado español 
no se confunde en absoluto, sino que lo incluye para 
formar, en unión de las Comunidades Autónomas, el 
Estado en su conjunto» (FJ 13). Tras reproducir segui-
damente la doctrina recogida en la STC 103/2008, de 
11 de septiembre, FJ 4, y en la STC 31/2010, FF JJ 
8, 9 y 11, en relación esta última con los arts. 1, 2.4 
y 7 EAC, el Abogado del Estado sostiene que desde 
la perspectiva de la Constitución no hay más que un 

soberano, el pueblo español (art. 1.2 CE), y que decla-
rar soberano al pueblo catalán como «sujeto político y 
jurídico» constituye una infracción constitucional evi-
dente del art. 1.2 CE.

d) La Resolución impugnada es también inconcilia-
ble con el art. 2 CE en la medida en que viola fron-
talmente el propio fundamento de la Constitución, la 
indisolubilidad de la Nación y la indivisibilidad de la 
patria de todos los españoles. La soberanía del pue-
blo catalán, como «sujeto político y jurídico», supone 
atribuirle el derecho de secesión que podrá ejercitar si 
esa es su voluntad; esto es, supone atribuirle el poder 
de disolver, por su sola y exclusiva voluntad, lo que la 
Constitución proclama indisoluble y dividir lo que de-
clara indivisible. En apoyo de este motivo impugnato-
rio, el Abogado del Estado reproduce la doctrina de 
las SSTC 103/2008, FJ 4, y 31/2010, FJ 12.

e) Igualmente viola el art. 168 CE, precepto que disci-
plina el procedimiento de reforma constitucional nece-
sario si se pretende el reconocimiento de la soberanía 
del pueblo catalán, es decir, el reconocimiento del de-
recho de una fracción o parte del pueblo español a ini-
ciar, por exclusiva voluntad, una etapa constituyente.

Tras reproducir la doctrina sobre el llamado «derecho 
a decidir» de las SSTC 103/2008, FJ 4, y 31/2010, FJ 
12, y frente al posible argumento de oponer a la enun-
ciada infracción del art. 168 CE el principio de «Le-
galidad» proclamado en la Resolución impugnada, 
el Abogado del Estado entiende, con base en aquella 
doctrina constitucional, que la soberanía del pueblo 
de Cataluña no puede ser la estación de partida pa-
ra una hipotética reforma constitucional del art. 168 
CE, sino, en todo caso, la estación de llegada en virtud 
de una decisión soberana del pueblo español tomada 
a través del procedimiento constitucionalmente pres-
crito, pues la reforma constitucional por la vía del art. 
168 CE ha de ser previa a la declaración de la sobe-
ranía del pueblo catalán o de cualquier otra fracción 
o parte del que la Constitución denomina pueblo es-
pañol. Por ello mismo carece de importancia que el 
Parlamento asevere que se limita a «iniciar el proceso 
para hacer efectivo el derecho a decidir». El «derecho 
a decidir» del pueblo catalán sólo podría existir cuan-
do, culminada la reforma constitucional por la vía del 
art. 168 CE, el pueblo español soberano lo reconociera 
de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente 
prescrito para ello. No puede, pues, aceptarse que, en 
el presente momento, la titularidad del «derecho a de-
cidir» esté ya atribuida al pueblo de Cataluña, aunque 
deba encauzarse su ejercicio en un «proceso».

f) La Resolución recurrida quebranta de igual modo el 
art. 9.1 CE, puesto que, como se ha razonado, consti-
tuye un acto visible de insumisión a la Constitución y, 
por consiguiente, infractor de su art. 9.1 CE.

La libertad de un parlamento o de un gobierno auto-
nómico para elegir políticas está jurídicamente limi-
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tada por la Constitución y el Estatuto de Autonomía y 
este es uno de los significados evidentes del principio 
de sumisión a la Constitución que contiene su art. 9.1. 
Ninguna Asamblea Legislativa autonómica puede to-
mar una resolución para impulsar políticas en absoluta 
contradicción con la Constitución. Uno de los efectos 
jurídicos de la Resolución 5/X, como ya se ha apunta-
do, es el de imponer al Gobierno de la Generalitat una 
orientación política que supone, más que un quebran-
tamiento peculiar de un precepto constitucional, la ne-
gación de las cláusulas esenciales de la Constitución 
española, la instauración de un principio de legitimi-
dad en contradicción absoluta con ella. El otro efecto 
jurídico –el impulso de la acción política de los ciu-
dadanos de Cataluña– tampoco es compatible con el 
art. 9.1 CE. Nuestra Constitución reconoce a cualquier 
ciudadano la libertad de opinar que su nacionalidad 
o región debe independizarse de España [art. 20.1 a) 
CE] y permite ejercitar el derecho de asociación para 
crear partidos políticos que incluyan la separación de 
España en su ideario o programa (arts. 6 y 22.1 CE). 
Ahora bien, ello debe encauzarse necesariamente me-
diante el procedimiento constitucional adecuado y en 
este aspecto los ciudadanos quedan también sujetos a 
la Constitución (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7).

g) Por último, el Abogado del Estado sostiene que la 
Resolución impugnada viola los arts. 1 y 2.4 EAC, en 
los términos en los que han sido interpretados por la 
STC 31/2010 (FFJJ 8 y 9).

Reproduce en su escrito de alegaciones los referidos 
fundamentos jurídicos, con base en los cuales entien-
de que la declaración de soberanía vulnera el art. 1 
EAC porque el carácter de sujeto político y jurídico 
soberano del pueblo catalán ha de estar necesariamen-
te «de acuerdo con la Constitución» y por ende no pu-
ede revestir la nota de soberanía, «pues la Comunidad 
Autónoma de Cataluña trae causa en Derecho de la 
Constitución Española y, con ella, de la soberanía na-
cional proclamada en el art. 1.2 CE» (STC 31/2010, FJ 
9). Asimismo, la legitimación democrática del Parla-
mento de Cataluña (art. 2.4 EAC) no le permite decla-
rar la existencia o crear un «sujeto jurídico que entre 
en competencia con el titular de la soberanía nacio-
nal», es decir, un pueblo catalán soberano en compe-
tencia con el soberano español. Sin el acto de sobera-
nía del pueblo español que reconoció el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones (arts. 2 y 
137 CE) no existiría un pueblo catalán como sujeto ju-
rídico y político del derecho a la autonomía.

En resumen, sólo el pueblo español es soberano. Sólo 
el pueblo español, y no una de sus fracciones, pue-
de ser «unidad ideal de imputación del poder consti-
tuyente y como tal fundamento de la Constitución y 
del Ordenamiento». Sólo después, no antes, de un nue-
vo acto constituyente del soberano pueblo español –
que incluye al pueblo catalán y a todos los demás «pu-
eblos de España»– podría el pueblo de Cataluña, de 

manera jurídicamente legítima, declararse a sí mismo 
soberano. Sólo una decisión soberana del pueblo es-
pañol podría reconocer de manera constitucionalmen-
te válida la soberanía del pueblo de Cataluña. Por todo 
ello, la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X es 
inconstitucional y nula.

El Abogado del Estado concluye su escrito de alegacio-
nes solicitando del Tribunal Constitucional la admisión 
a trámite de la impugnación y que, previos los trámites 
legales, dicte Sentencia en la que se declare inconstitu-
cional y nula la Resolución del Parlamento de Cataluña 
5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la 
Declaración de soberanía y del derecho a decidir del 
pueblo de Cataluña. Por otrosí, habiendo invocado ex-
presamente el art. 161.2 CE, interesa que se acuerde la 
suspensión de dicha Resolución desde la fecha de inter-
posición de la impugnación, comunicándolo al Parla-
mento de Cataluña, y se disponga la publicación de la 
suspensión en los periódicos oficiales autonómico y es-
tatal para que alcance conocimiento y eficacia general 
respecto a cualesquiera terceros (art. 64.4 LOTC, en 
relación con el primer inciso del art. 77 LOTC).

3. El Pleno del Tribunal, por providencia de 9 de abril 
de 2013, a fin de aquilatar el enjuiciamiento de la cons-
titucionalidad de la Declaración impugnada, acor-
dó solicitar del Parlamento de Cataluña que le hicie-
ra saber, en el plazo improrrogable de diez días, si la 
posterior Resolución 17/X, de 13 de marzo de 2013 
(«BOPC» núm. 43, de 18 de marzo), venía a sustituir 
íntegramente a la anterior Resolución 5/X, de 23 de 
enero, impugnada en este proceso constitucional.

4. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 
23 de abril de 2013, los Letrados del Parlamento de 
Cataluña, en representación y defensa de la Cámara y 
en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de 16 de abril 
de 2013, evacuaron el trámite de alegaciones conferido 
solicitando se tuviera al Parlamento por comparecido 
y parte en el procedimiento, por contestada la solici-
tud formulada por providencia de 9 de abril de 2013 
y se procediera por el Tribunal, con carácter previo a 
resolver sobre su admisión, a la apertura de un trámite 
de alegaciones para que las partes pudieran pronunci-
arse sobre si la Resolución 5/X, de 23 de enero, puede 
constituir objeto idóneo de la presente impugnación. 
Al escrito se adjunta el acuerdo de la Mesa del Parla-
mento de Cataluña de 16 de abril de 2013, en el que se 
hace constar que «la Resolución 17/X no sustituye a la 
Resolución 5/X».

5. El Pleno del Tribunal, por providencia de 7 de mayo 
de 2013, acordó admitir a trámite la impugnación; dar 
traslado de la demanda y documentos presentados al 
Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presiden-
ta, al objeto de que en el plazo de veinte días y, por 
medio de la representación procesal que determina el 
art. 82.2 LOTC, aportase cuantos documentos y ale-
gaciones considerase convenientes; tener por invoca-
do por el Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor 
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y conforme dispone el art. 77 LOTC, produce la sus-
pensión de la Resolución impugnada desde el día 8 de 
marzo de 2013, fecha de interposición de la impugna-
ción, que será comunicado a la Presidenta del Parla-
mento de Cataluña; y, por último, publicar la incoa-
ción de la impugnación en el Boletín Oficial del Estado 
y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6. Por escrito registrado en este Tribunal el día 7 de ju-
nio de 2013, los Letrados del Parlamento de Cataluña, 
en representación y defensa de la Cámara, evacuaron 
el trámite de alegaciones conferido, que, en lo sustan-
cial, a continuación se resume.

a) Los Letrados del Parlamento de Cataluña realizan 
una serie de consideraciones previas sobre el procedi-
miento constitucional regulado en los arts. 161.2 CE y 
76 y 77 LOTC destacando que para que pueda prospe-
rar esta vía impugnatoria las resoluciones recurridas 
deben tener, por razón de su naturaleza y contenido, la 
capacidad necesaria para producir una real y efectiva 
infracción del orden constitucional, es decir, es pre-
ciso que las disposiciones o resoluciones impugnadas 
tengan efectos normativos o efectos jurídicos deriva-
dos de su naturaleza, ya que sin ellos no puede existir, 
técnicamente hablando, contravención, infracción o 
vicio de inconstitucionalidad que dé contenido y senti-
do a la impugnación.

La Resolución impugnada es el resultado de una pro-
puesta de resolución aprobada de acuerdo con el art. 
145 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Se 
trata, por tanto, como este precepto indica, de un ins-
trumento propio de la función de impulso de la acción 
política y de gobierno y que, en consecuencia, se sitúa 
dentro de esa específica función parlamentaria, total-
mente diferente de la función legislativa, que, por su 
naturaleza, tiene la capacidad de crear derecho y pro-
ducir efectos jurídicos.

Las resoluciones, proposiciones no de ley o las mocio-
nes parlamentarias aprobadas en ejercicio de la función 
de impulso y dirección de la acción política y de gobi-
erno son actos de naturaleza política que, aducen, inde-
pendientemente de su clase o denominación, poseen la 
naturaleza común de expresar una voluntad, una aspi-
ración o un deseo de la Cámara, que se puede dirigir al 
Gobierno o al conjunto de los ciudadanos. La doctrina 
parlamentaria coincide, indican, en afirmar que los ac-
tos en los que se concreta dicha función no tienen la fu-
erza de obligar propia de las leyes, careciendo de poder 
o capacidad de vincular jurídicamente a los ciudadanos 
o a los poderes públicos, de originar relaciones jurídi-
cas o de crear derechos o imponer deberes.

El traslado de las precedentes consideraciones a la Re-
solución impugnada conduce a una conclusión obvia: 
la Resolución 5/X no altera ni modifica ninguna situ-
ación legal existente en el momento de su aprobación, 
ni genera efectos jurídicos reales y concretos porque 
su eficacia, derivada del procedimiento parlamenta-

rio en el que se origina, se limita a expresar una de-
claración de voluntad y un propósito político. De este 
modo, una eventual discrepancia o contradicción en-
tre una voluntad expresada mediante una resolución 
de la naturaleza de la impugnada con la Constitución 
no puede situarse más allá del plano político, sin que 
esa discrepancia o contradicción, por el mero hecho 
de existir, pueda considerarse como una vulneración 
constitucional, ya que lo determinante a los efectos de 
la impugnación y del control jurisdiccional es que esa 
discrepancia y contradicción se produzcan mediante 
una disposición o acto que por sus características des-
pliegue efectos normativos o jurídicos reales y concre-
tos (ATC 135/2004, de 20 de abril). Si no se da este 
presupuesto, la impugnación no tiene objeto procesal 
adecuado, como ocurre en este caso por razón de la 
naturaleza de la Resolución recurrida.

b) Los Letrados del Parlamento de Cataluña señalan 
que la Resolución impugnada ha de ser considerada 
dentro del contexto histórico de las aspiraciones de Ca-
taluña a ser reconocida como «comunidad nacional», 
reivindicación que desde la reinstauración de la demo-
cracia ha tenido también un amplio apoyo en la socie-
dad catalana y en su representación política en el Par-
lamento de Cataluña. Dicho Parlamento ha aprobado 
en la actual etapa autonómica diversas declaraciones 
y resoluciones sobre esta cuestión, que se remontan al 
año 1989 y que han tenido continuidad ininterrumpida 
en el tiempo, no habiendo sido objeto de impugnación.

En relación con su alcance y efectos, los Letrados del 
Parlamento de Cataluña ponen de relieve los siguien-
tes extremos: en primer lugar, que la Resolución no 
pretende alterar ni modificar por sí misma el marco 
constitucional vigente, sino expresar una voluntad po-
lítica de iniciar un proceso que, según cual sea su re-
sultado, puede afectarlo; en segundo lugar, que la Re-
solución se aprueba por el Parlamento después de un 
proceso electoral en el cual el debate político sobre el 
«derecho a decidir» ha sido uno de sus ejes centrales, 
por lo que no hay duda de que la expresión democráti-
ca realizada en las urnas legitima la toma de posición 
que en ella se manifiesta; por último, que la Resolu-
ción se origina en sede parlamentaria, es decir, en el 
ámbito más representativo e importante del ejercicio 
de la democracia (art. 52.5 EAC).

De lo anterior los Letrados autonómicos concluyen 
que el Parlamento de Cataluña podía aprobar una de-
claración como la que contiene la Resolución impug-
nada porque expresa una voluntad política amparada 
en el principio democrático, totalmente coherente con 
el apoyo electoral recibido de los ciudadanos y porque 
la expresión de una voluntad política no tiene que co-
incidir con el marco constitucional vigente, si se re-
aliza mediante un instrumento que no tiene poder ni 
efectos de producir una vulneración constitucional en 
términos estrictamente jurídicos.
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Según la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña, la Resolución no puede plantearse como una 
declaración de soberanía con efectividad real y con-
creta en el plano jurídico que produce una ruptura del 
marco constitucional: su lectura, realizada en conjun-
to y de forma integrada, lleva necesariamente a la con-
clusión de que la voluntad que expresa no es otra que 
la de iniciar un proceso para que el pueblo de Cataluña 
pueda manifestarse sobre su futuro colectivo. La De-
claración se presenta, por tanto, como el enunciado de 
un proyecto político que establece las bases o la ho-
ja de ruta mediante la cual el proceso quiere desar-
rollarse. Para su entendimiento resulta determinante, 
según los Letrados autonómicos, el enunciado inicial 
que expresa la voluntad del Parlamento de iniciar un 
proceso para hacer efectivo el «derecho a decidir» pa-
ra conocer la expresión mayoritaria de la voluntad del 
pueblo de Cataluña sobre su futuro político, debien-
do entenderse el resto de la Declaración subordinada 
a este enunciado inicial, de modo que no se presenta 
como un acto definitivo o final, sino como un proyecto 
político pendiente de desarrollar de acuerdo con unos 
principios, con un resultado incierto en cuanto a su 
concreción efectiva.

Para los Letrados del Parlamento de Cataluña, el prin-
cipio primero de la Resolución –soberanía– no signi-
fica otra cosa que la expresión de una convicción, un 
deseo o una voluntad de entendimiento político que el 
Parlamento quiere manifestar en el inicio de este pro-
ceso. Se puede objetar que este principio, tal y como 
se refleja en la Resolución, no tiene encaje en la Cons-
titución y en el Estatuto vigentes, pero no se puede 
convertir, como se hace en el escrito de impugnación, 
en «realidad jurídica». Si la declaración de soberanía 
fuera actual, incondicionada, efectiva y supusiera atri-
buirle ya al pueblo catalán el derecho de secesión, el 
derecho a «decidir» se habría ejercido y consumado 
por el mismo Parlamento. El escrito de impugnación 
también olvida o minimiza otros principios que deben 
enmarcar el proceso y que son indispensables para la 
correcta comprensión del alcance y sentido de la Re-
solución recurrida. En este sentido, la representación 
del Parlamento de Cataluña confiere especial relieve 
al principio de legitimidad democrática, pues el proce-
so para el ejercicio del «derecho a decidir» por medio 
de una consulta a los ciudadanos es una opción perfec-
tamente defendible y habitual desde el punto de vista 
democrático, máxime cuando se asume el compromi-
so de ser escrupulosamente garantista con el pluralis-
mo y con el respeto a todas las opiniones; y al princi-
pio de legalidad, que da cobertura a la utilización de 
procedimientos de consulta que el ordenamiento per-
mite (art. 122 EAC) y no excluye la posibilidad misma 
de una reforma constitucional si fuera necesario para 
poder encajar el resultado de la consulta en el marco 
constitucional y que puede instar el Parlamento de Ca-
taluña (art. 87.2 CE). Asimismo, otros principios van 
en la línea de reforzar los fundamentos democráticos 

del proceso (principio de transparencia; la voluntad de 
mantener la cohesión social de la sociedad catalana; 
la voluntad de diálogo y de negociación con el Estado; 
el protagonismo del Parlamento; y la apelación al con-
junto de la población, de las entidades locales, de las 
fuerzas políticas, de los agentes económicos y sociales 
y de las entidades cívicas y culturales para que partici-
pen en el proceso).

c) Los Letrados del Parlamento de Cataluña afirman 
que las consideraciones hasta ahora expuestas po-
nen en evidencia que la verdadera intención de la im-
pugnación es la de impedir o bloquear el inicio de un 
proyecto político, legítimo y democrático, utilizando 
indebidamente el proceso de impugnación previsto en 
el art. 161.2 CE y en el título V LOTC. De esta for-
ma se convierte un debate político en un debate jurí-
dico que no debía de haberse planteado nunca, ya que 
el Parlamento se ha limitado a expresar una voluntad 
mediante una forma o instrumento que no tiene capa-
cidad para infringir la Constitución.

Según la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña, la impugnación choca frontalmente con la 
doctrina del Tribunal Constitucional que hasta aho-
ra ha distinguido claramente entre el respeto que la 
Constitución da a la expresión y defensa de las ideas y 
proyectos políticos, aunque no coincidan con los pos-
tulados constitucionales vigentes, y el control de las 
leyes, disposiciones y actos que por su naturaleza y ca-
pacidad de producir efectos jurídicos deben ajustarse 
siempre a la legalidad constitucional. El principio de-
mocrático y el pluralismo político que la Constitución 
garantiza impiden controlar la expresión de volunta-
des, intenciones o proyectos, aunque no coincidan con 
el marco constitucional (ATC 135/2004, FJ 6). La ca-
pacidad para generar este debate político y establecer 
sus conclusiones mediante decisiones sin valor norma-
tivo y efectos jurídicos concretos y reales es propia del 
Parlamento de Cataluña, que «es la sede donde se ex-
presa preferentemente el pluralismo y se hace público 
el debate político» (art. 55.2 EAC).

Los Letrados autonómicos consideran que la Decla-
ración impugnada se ha formulado dentro de las dos 
coordenadas expuestas. Por una parte, se ha adoptado 
a través de un procedimiento parlamentario propio de 
impulso de la acción política y de gobierno (art. 145 
del Reglamento del Parlamento de Cataluña), que, por 
su naturaleza y contenido, se limita a expresar una vo-
luntad de la Cámara, sin valor normativo y efectos ju-
rídicos. Y por otra parte, se trata de una declaración o 
expresión de voluntad producida en sede parlamenta-
ria, esto es, en el ámbito político de mayor relevancia 
y donde puede expresarse también con mayor liber-
tad, aunque sea discrepando con el marco constitucio-
nal vigente. Ello encaja perfectamente con la doctrina 
establecida en las SSTC 48/2003, de 12 de marzo, y 
31/2010, de 28 de junio, en el sentido de que la Consti-
tución garantiza la difusión y la expresión de las ideas 
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o proyectos, siempre que sea por medios políticos y de 
acuerdo con los principios democráticos.

En definitiva, a juicio de los Letrados del Parlamento 
de Cataluña, la impugnación pretende someter a con-
traste constitucional una proposición o un proyecto 
que no ha entrado en el mundo del derecho y que se 
ha formulado en términos estrictamente políticos. Ese 
planteamiento violentaría las bases mismas del siste-
ma democrático y lo convertiría en una «democracia 
militante», en la que se puede impedir de raíz cualqui-
er debate o iniciativa política y su traducción en una 
resolución de naturaleza política cuando no sea com-
patible con la misma Constitución. Justo lo contrario 
de lo que establece la jurisprudencia constitucional 
(ATC 135/2004).

d) Los Letrados del Parlamento de Cataluña conside-
ran que la impugnación da por supuesto que cualquier 
resolución que exprese una declaración de voluntad, 
con independencia del órgano que la adopte y de su 
naturaleza, es capaz de producir una infracción consti-
tucional, si resulta incompatible o contradice la Cons-
titución. Sin embargo, a juicio de los Letrados, esa 
premisa es falsa y puede suponer, de admitirse, una 
clara extralimitación del ejercicio de la función de 
control de constitucionalidad, puesto que la interven-
ción del Tribunal supondría tanto como entrar a fisca-
lizar la expresión de una voluntad política que, en cu-
anto tal, como la propia jurisprudencia constitucional 
ha reconocido, es libre y puede tener cualquier conte-
nido (SSTC 48/2003 y 31/2010 y ATC 135/2004).

Para la representación procesal del Parlamento de Ca-
taluña, la eficacia de la Resolución impugnada no va 
más allá de proclamar una voluntad y un propósito 
políticos, y fija una hoja de ruta con un objetivo cuyo 
resultado final y efectos no determina la propia Re-
solución, incluyendo el principio primero, porque, cu-
alquiera que sea el valor y juicio político que se dé a 
esa manifestación, su inclusión en una resolución de 
impulso como la recurrida no tiene capacidad, por sí 
misma, para vulnerar los arts. 1.2, 2, 9.1 y 168 CE. En 
definitiva, su alcance meramente político y su conte-
nido, considerado en su conjunto, excluyen la posibili-
dad de cualquier infracción constitucional, por lo que 
la impugnación lleva –siempre según la representa-
ción procesal del Parlamento de Cataluña– al terreno 
resbaladizo y peligroso de traspasar la línea divisoria 
entre lo político y lo jurídico, esto es, entre el principio 
democrático, el pluralismo político y los derechos de 
libertad de expresión y de participación versus la fun-
ción de control jurisdiccional.

e) Los Letrados del Parlamento de Cataluña refutan, 
a continuación, los argumentos utilizados por el Abo-
gado del Estado a favor de la admisibilidad de la im-
pugnación, reiterando las precedentes consideraciones 
que efectúan en su escrito de alegaciones.

A su juicio, aquellos argumentos son inconsistentes 
y se basan en una utilización parcial y sesgada de la 
jurisprudencia constitucional, en concreto, del ATC 
135/2004. Del citado Auto no puede concluirse, co-
mo sostiene el Abogado del Estado, que el Tribunal 
Constitucional admita expresamente que «todos» los 
actos, acuerdos o resoluciones parlamentarias, de la 
naturaleza y clase que sean, puedan ser objeto de la 
impugnación que regulan el art. 161.2 CE y el título V 
LOTC, sin que guarden relación alguna con el presen-
te supuesto los precedentes invocados (STC 16/1984 y 
ATC 265/1999). Asimismo, el hecho de ser una resolu-
ción ajena al procedimiento legislativo, una resolución 
final o una declaración o manifestación de voluntad no 
es suficiente para que un acto parlamentario pueda ser 
objeto de impugnación a través de dicho proceso cons-
titucional, si por su naturaleza y contenido no puede 
dar lugar a la infracción jurídica que exige la jurispru-
dencia constitucional.

De otra parte, no se trata sólo de que la resolución o 
acto tenga trascendencia o efectos ad extra, sino tam-
bién de que produzca efectos jurídicos concretos y re-
ales, en el sentido de que lleguen a suponer una al-
teración o modificación del ordenamiento jurídico, a 
partir de la cual se pueda realizar el contraste con la 
Constitución. Los efectos ad extra que se mencionan 
en la demanda no pueden considerarse en ningún caso 
como efectos con fuerza jurídica como para producir 
una infracción, en sentido estricto de la Constitución. 
Estos efectos, tanto los que se dirigen al Gobierno de 
la Generalitat como los que se dirigen a la ciudadanía 
en general, sólo pueden ser considerados como resul-
tado de una voluntad vinculada a un proyecto político 
(el «derecho a decidir»), con el fin de que la ciudada-
nía pueda participar en el mismo y el Gobierno adopte 
las medidas oportunas para su realización, pero sin es-
tar obligado jurídicamente a hacerlo. No es admisible 
como ejemplo de los efectos de la Resolución la invo-
cación del Decreto 113/2013, de 12 de febrero, por el 
que se crea el Consejo Asesor para la Transición Naci-
onal, ya que, en primer lugar, la Resolución impugna-
da no hace referencia a la creación de este organismo; 
en segundo lugar, porque su creación para asesorar en 
la puesta en práctica de un proceso, de acuerdo con 
los principios de la Resolución 5/X, no puede ser con-
siderada como una decisión normativa contraria a la 
Constitución; y, en tercer lugar, porque una nueva Re-
solución del art. 145 del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña que hipotéticamente estableciera la supre-
sión de ese Consejo no obligaría jurídicamente al Go-
bierno a suprimirlo.

Los Letrados del Parlamento de Cataluña aluden a las 
resoluciones sobre el derecho a la autodeterminación, 
el «derecho a decidir» o sobre la soberanía nacional 
de Cataluña aprobadas por el Parlamento, tanto ante-
riores como posteriores a la Resolución impugnada. 
Aunque admiten que, ciertamente, la falta de impug-
nación de dichas resoluciones no puede constituir un 
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obstáculo para la impugnación de la Resolución 5/X, 
sostienen que esa falta de impugnación por el Gobi-
erno denota un entendimiento del significado y valor 
de ese tipo de resoluciones, que comparten la misma 
naturaleza, en el sentido que aquí se defiende, esto es, 
como resoluciones de naturaleza y alcance políticos, 
no susceptibles de producir efectos jurídicos que per-
mitan un control jurisdiccional.

f) Para los Letrados del Parlamento de Cataluña, las 
posibles infracciones constitucionales que el Aboga-
do del Estado imputa a la Resolución 5/X no pueden 
existir porque dicha Resolución carece del presupues-
to necesario para poder hablar en términos técnico-
jurídicos de cualquier tipo de infracción legal o cons-
titucional. Por ello, la contestación a los argumentos 
efectuados al respecto en la demanda se formula a 
mayor abundamiento, sin que ello implique aceptar en 
ningún momento la premisa de la que parte la impug-
nación, esto es, la atribución a aquella Resolución de 
unos efectos que por su naturaleza no puede generar.

La representación procesal del Parlamento de Cata-
luña rechaza por dos razones el relato que en relación 
con el principio primero (soberanía) de la Declaración 
y su pretendido resultado se formulan en la demanda. 
Por un lado, por la naturaleza del acto que lo contiene, 
que no va más allá de lo que permite una resolución de 
impulso de la acción política y de gobierno, es decir, 
expresar una voluntad o un propósito en clave «polí-
tica», sin que pueda alcanzar efectos o constituir una 
realidad actual y efectiva en términos jurídicos. El ins-
trumento utilizado para la declaración acota y limita 
los efectos de la misma y resulta claramente excesivo 
querer extraer de ella unos efectos que la asimilan, ni 
más ni menos, a un acto de poder constituyente. Por 
otro lado, por la clara descontextualización que se ha-
ce en la impugnación de esa parte de la Resolución, 
que debe ser interpretada de forma sistemática y en su 
contexto. Se trata de un principio que debe inspirar un 
proceso junto con todos los demás que se mencionan, 
cuyo eje central es el inicio de un proceso para hacer 
posible el ejercicio del «derecho a decidir».

En definitiva, según los Letrados del Parlamento de 
Cataluña, el marco y el contexto en que se contiene el 
principio primero no permite ir más allá de constatar 
la voluntad política de expresar que el pueblo de Ca-
taluña tiene, por razones de legitimidad democrática, 
carácter de sujeto político y jurídico soberano y que el 
proceso que se inicia puede culminar con su pleno re-
conocimiento, como una aspiración perfectamente le-
gítima desde el punto de vista democrático y también 
posible jurídicamente si se dan las condiciones nece-
sarias para ello (reforma constitucional). Si la verdade-
ra intención de la declaración fuera la de proclamar la 
soberanía del pueblo catalán como hecho real, actual y 
efectivo, no se hubiera elegido una propuesta de reso-
lución, sino que se hubiera optado por una fórmula ad 
hoc y mucho más solemne para dejar clara y evidente 

la voluntad de ruptura con el marco constitucional y 
de configurar un poder constituyente propio.

En relación con la argumentación del Abogado del Es-
tado referida a la supuesta infracción del art. 2 CE por 
la Resolución impugnada, la representación procesal 
del Parlamento de Cataluña señala que las Sentencias 
que invoca (SSTC 103/2008, FJ 4, y 31/2010, FFJJ 9 y 
11) se refieren a actos de naturaleza legislativa (ley au-
tonómica y Estatuto de Autonomía), que en cuanto tal 
producen efectos jurídicos evidentes y de posible con-
traste con la Constitución. En cambio, el presente caso 
sería muy distinto porque la declaración de soberanía 
no se formula en una ley, sino en una resolución de 
alcance y naturaleza únicamente políticos. Esta dife-
rencia podría de relieve que en este caso falta el presu-
puesto jurídico imprescindible para que pueda existir 
contravención constitucional.

Respecto a la denunciada vulneración del art. 168 CE, 
se señala que en el escrito de impugnación se parte del 
error de considerar la Resolución 5/X como un acto 
jurídico y no como lo que realmente es, la expresión 
de una voluntad de iniciar un proceso político sobre 
el «derecho a decidir» contenida en una resolución de 
impulso de la acción política y de gobierno que no ti-
ene nada que ver con la expresión de esa voluntad me-
diante un instrumento normativo capaz de producir 
efectos jurídicos. Si se tiene en cuenta la naturaleza de 
la Resolución impugnada, dicen, parece evidente que 
su contenido se ajusta a la doctrina de la STC 31/2010 
ya que, primero, se trata de un acto parlamentario que 
expresa sólo una voluntad política; segundo, expresa 
la voluntad de iniciar un proceso de acuerdo con unos 
principios que se anuncian, entre ellos, el «entendimi-
ento» o la «pretensión» de que el pueblo de Cataluña 
tiene por razones de legitimidad democrática carácter 
de sujeto político y jurídico soberano; y, tercero, ex-
presa la voluntad de que el proceso que se inicie res-
pete el principio de legalidad utilizando «todos los 
marcos legales existentes». Así pues, por razón de su 
naturaleza política y de su contenido, consideran es 
evidente que la Resolución 5/X no vulnera el art. 168 
CE porque con su referencia clara y precisa al prin-
cipio de legalidad no excluye el procedimiento de re-
forma constitucional para traducir la voluntad política 
que expresa en una «realidad jurídica», como dice la 
STC 31/2010.

En cuanto a la denunciada infracción del art. 9.1 CE, 
los Letrados del Parlamento de Cataluña consideran 
que la conclusión que alcanza el Abogado del Esta-
do desconoce la jurisprudencia constitucional, con-
forme a la cual la Constitución ampara la libre expre-
sión de ideas y proyectos políticos, sin que el debate 
público realizado en sede parlamentaria quede limi-
tado más allá del respeto a los principios democráti-
cos y los derechos fundamentales. En un sistema de 
democracia «no militante» como el nuestro existe la 
libertad de expresar y promover proyectos políticos no 
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compatibles con la Constitución, pudiendo expresarse 
esa libertad en una resolución propia de la función de 
impulso de la acción política y de gobierno con el al-
cance y contenido que tiene la Resolución 5/X.

De otra parte, se argumenta que los arts. 1 y 2.4 EAC, 
de acuerdo con la interpretación realizada en la STC 
31/2010, reconocen un régimen de autonomía y su le-
gitimidad, subordinado siempre al marco constitu-
cional, lo que llevaría a la conclusión de que la legi-
timidad democrática y los poderes del Parlamento 
de Cataluña no le permiten declarar «en presente» la 
existencia o «crear» un sujeto jurídico que entre en 
competencia con el titular de la soberanía nacional. 
Pero en este punto, advierten, es necesario tener en cu-
enta la diferenciación entre el plano político y el jurí-
dico de las decisiones que el Parlamento puede adop-
tar en ejercicio de sus funciones, porque solamente las 
que tienen capacidad para producir efectos jurídicos 
reales y concretos son las que encuentran su límite en 
el marco constitucional y estatutario. En sede parla-
mentaria y en el ámbito del debate político este límite 
no puede hacerse valer porque la misma Constitución 
ampara la defensa y expresión de ideas, proyectos o 
voluntades, aunque su contenido no se ajuste a la legis-
lación vigente, y permite que esa expresión se formali-
ce en actos cuyo alcance se limite al plano político, sin 
vinculación o efectos jurídicos. Por consiguiente, una 
resolución como la impugnada no se encuentra limita-
da, en cuanto a su contenido, a su compatibilidad con 
el marco constitucional y estatutario y puede expresar 
perfectamente la voluntad de iniciar un proyecto no 
coincidente con ese marco, sin infringir con ello los 
arts. 1 y 2.4 EAC.

Los Letrados del Parlamento de Cataluña concluyen 
su escrito de alegaciones solicitando del Tribunal 
Constitucional que dicte Sentencia en la que se declare 
la inadmisibilidad de la impugnación de la Resolución 
5/X por no ser objeto idóneo del procedimiento cons-
titucional o subsidiariamente la constitucionalidad de 
la misma, en tanto que manifestación de la libertad 
de expresión, del principio democrático y del ejercicio 
del pluralismo político esenciales en nuestro sistema 
constitucional. Mediante otrosí interesan el levantami-
ento inmediato de la suspensión acordada de la Reso-
lución impugnada.

7. El Pleno del Tribunal, por providencia de 10 de ju-
nio de 2013, acordó incorporar a los autos el escrito 
de alegaciones presentado por los Letrados del Parla-
mento de Cataluña, en representación de la Cámara, 
y, en cuanto a la solicitud formulada de levantamiento 
anticipado de la suspensión de la Resolución impug-
nada, oír al Abogado del Estado para que, en el plazo 
de cinco días, expusiera lo que estimase procedente al 
respecto.

8. El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaci-
ones conferido mediante escrito registrado en fecha 18 
de junio de 2013, en el que interesó el mantenimiento 

de la suspensión de la Resolución 5/X, de 23 de enero, 
del Parlamento de Cataluña.

9. El Pleno del Tribunal Constitucional por ATC 
156/2013, de 11 de julio, acordó mantener la suspen-
sión de la Resolución 5/X, de 23 de enero de 2013, del 
Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la De-
claración de soberanía y del derecho a decidir del pu-
eblo de Cataluña.

10. Mediante escrito registrado en fecha 2 de agosto 
de 2013, el Letrado del Parlamento de Cataluña, dan-
do cumplimiento al acuerdo adoptado el 31 de julio de 
2013 por la Mesa de la Cámara, formuló la recusación 
del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional, 
entre otros, en el presente proceso constitucional.

El Pleno del Tribunal, por ATC 180/2013, de 17 de sep-
tiembre, inadmitió a trámite la recusación formulada.

11. Por providencia de 25 de marzo de 2014, se acordó 
señalar para la deliberación y votación de la presente 
Sentencia el mismo día, mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El Abogado del Estado ha impugnado, en represen-
tación del Gobierno, la Resolución 5/X del Parlamento 
de Cataluña, por la que se aprueba la «Declaración de 
soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cata-
luña». Se realiza esta impugnación por el cauce pro-
cesal instituido en el art. 161.2 CE y regulado en los 
arts. 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC), normas que habilitan al Gobierno 
para impugnar ante este Tribunal «disposiciones nor-
mativas sin fuerza de Ley», así como «resoluciones 
emanadas de cualquier órgano de las Comunidades 
Autónomas». La demanda, en contra del criterio de la 
representación del Parlamento que la aprobó, tacha de 
inconstitucional esta Resolución parlamentaria –trans-
crita en su integridad en los antecedentes de la presen-
te Sentencia– por estimarla contraria a los arts. 1.2, 2, 
9.1 y 168 CE y a los arts. 1 y 2.4 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña (EAC).

La Resolución 5/X se adopta «de acuerdo» con el art. 
146 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, que 
regula la tramitación de las propuestas de resolución 
presentadas a la Cámara por grupos parlamentarios 
o diputados, así como el control parlamentario de las 
que resulten aprobadas. El preámbulo y el elenco de 
principiosque la conforman pueden entenderse dirigi-
dos, en atención a su tenor, tanto al Gobierno de la Ge-
neralitat como a la ciudadanía de Cataluña, según pre-
vé de modo expreso, para las propuestas de resolución, 
el art. 145 del Reglamento parlamentario, lo que admi-
ten sin controversia las representaciones procesales del 
Gobierno de la Nación y del Parlamento de Cataluña.

La Resolución está integrada por un preámbulo y por 
la Declaración propiamente dicha, que le da título. El 
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preámbulo se refiere a la Resolución 742/IX, de 27 de 
septiembre de 2012, en la que el Parlamento constató 
«la necesidad de que el pueblo de Cataluña pudiese 
determinar libre y democráticamente su futuro colec-
tivo por medio de una consulta»; y a las últimas elec-
ciones al propio Parlamento, de 25 de noviembre de 
2012, que «expresaron y confirmaron esa voluntad de 
forma clara e inequívoca».

La Declaración, aprobada, según su preámbulo, para 
«llevar a cabo este proceso [...] en representación de la 
voluntad de la ciudadanía de Cataluña expresada de-
mocráticamente en las últimas elecciones», tiene por 
título, al igual que la Resolución por la que fue apro-
bada, «Declaración de soberanía y del derecho a de-
cidir del pueblo de Cataluña». En ella, el Parlamento 
«acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejer-
cicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y 
ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro po-
lítico colectivo», de acuerdo con los principios que a 
continuación se recogen. El primero de dichos princi-
pios lleva por rúbrica «soberanía» y en él se dice que 
«el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimi-
dad democrática, carácter de sujeto político y jurídi-
co soberano». Los demás principios, cuyos contenidos 
aparecen recogidos en los antecedentes de esta Sen-
tencia, son los de «legitimidad democrática», «trans-
parencia», «diálogo», «cohesión social», «europeís-
mo», «legalidad», «papel principal del Parlamento» y 
«participación». En el párrafo con el que concluye la 
Declaración, «el Parlamento de Cataluña anima a to-
dos los ciudadanos y ciudadanas a ser protagonistas 
activos en el proceso democrático de ejercicio del de-
recho a decidir del pueblo de Cataluña».

2. El enjuiciamiento que se nos demanda debe ini-
ciarse examinando la cuestión previa que ambas re-
presentaciones suscitan acerca de la idoneidad de la 
Resolución 5/X para ser objeto de este proceso consti-
tucional. La discusión a este respecto entre las partes 
versa, como se ha expuesto en los antecedentes, so-
bre si la Resolución impugnada constituye una «reso-
lución» en el sentido de los arts. 76 y 77 LOTC, lo que 
afirma el Abogado del Estado y niega, de contrario, la 
representación del Parlamento de Cataluña. Este es el 
óbice procesal que hemos de resolver de forma preli-
minar, pues la admisibilidad de la impugnación cons-
tituye presupuesto indispensable para entrar a exami-
nar si procede estimar o desestimar la impugnación de 
la Resolución del Parlamento de Cataluña.

En el ATC 135/2004, de 20 de abril, citado con pro-
fusión por las partes, se declaró la inadmisibilidad de 
la impugnación de la decisión del Parlamento Vasco 
de admitir a trámite el «Proyecto de Estatuto político 
de la Comunidad de Euskadi» presentado por el Go-
bierno autonómico. En dicho Auto se declara que el 
proceso ordenado en el título V LOTC se inserta en el 
ámbito de las relaciones y de los mecanismos de con-
trol entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de 

modo tal que las disposiciones de rango inferior a la 
ley y –por lo que aquí interesa– las resoluciones obje-
to del mismo han de ser manifestación de la voluntad 
de la propia Comunidad Autónoma, esto es, proceder 
de órganos capaces de expresar la voluntad de esta (FJ 
4 y, en términos análogos, FJ 7). La Constitución (art. 
161.2) apodera así al Gobierno para solicitar el con-
trol constitucional –por razones, en principio, no com-
petenciales– de actos imputables a las Comunidades 
Autónomas, en consonancia con la posición atribuida 
al Estado respecto de aquellas (SSTC 4/1981, de 2 de 
febrero, FJ 3, y 31/2010, de 28 de junio, FJ 13).

Para que una resolución sea, a los efectos de este proce-
so constitucional, imputable a una Comunidad Autóno-
ma es condición necesaria que se trate de un acto ju-
rídico y que constituya además –como se dice en el 
citado ATC 135/2004– expresión de la voluntad institu-
cional de aquella, esto es, dicho en términos negativos, 
que no se presente como un acto de trámite en el pro-
cedimiento de que se trate (FFJJ 6, 7 y 8). En el citado 
Auto no se cuestiona que puedan ser objeto de impug-
nación actos de carácter parlamentario, pero en defini-
tiva se rechaza que puedan serlo actos que formen par-
te de un procedimiento legislativo (FJ 4). Esta última 
condición no concurre en la Resolución 5/X, objeto de 
la presente impugnación.

La Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña es un 
acto perfecto o definitivo, pues constituye una mani-
festación acabada de la voluntad de la Cámara. A estos 
efectos es indiferente que en él se afirme el propósi-
to de «iniciar el proceso para hacer efectivo el ejerci-
cio del derecho a decidir», pues un acto solo puede ser 
identificado como de trámite –con el sentido y efectos 
procesales a que se refiere el ATC 135/2004–, cuando 
se inserta como tracto o secuencia en un procedimiento 
jurídico reglado; y este no es el caso de la Resolución 
5/X, que se dicta para impulsar o dar inicio a un deter-
minado proceso político que no tiene carácter reglado.

El acto impugnado es un acto político, adoptado por 
un poder público, el Parlamento de Cataluña, en ejer-
cicio de una de las atribuciones que confiere a este 
órgano el ordenamiento de la Comunidad Autónoma 
(art. 55.2 EAC y arts. 145 y siguientes del Reglamento 
parlamentario) y mediante el procedimiento estableci-
do al efecto, pero con naturaleza jurídica.

Sin embargo, la impugnación que examinamos solo 
será admisible si, además de ello, pueden apreciarse en 
el acto impugnado, siquiera indiciariamente, capacidad 
para producir efectos jurídicos. El simple enunciado de 
una proposición contraria a la Constitución, en efecto, 
no constituye objeto de enjuiciamiento por este Tribu-
nal (ATC 135/2004, FJ 2; en iguales términos, ATC 
85/2006, de 15 de marzo, FJ 3, en recurso de amparo).

Es preciso un razonamiento detenido para dirimir si 
esta Resolución es apta para producir efectos jurídicos 
propios y no meramente políticos. Pudiera entenderse 
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que la Resolución carece de efectos jurídicos sobre sus 
destinatarios declarados, que son, de una parte, la ciu-
dadanía de Cataluña, a la que se exhorta, en su conclu-
sión, a ser protagonista «en el proceso democrático de 
ejercicio del derecho a decidir» y, de otra, el Gobierno 
de la Generalitat, cuya acción se quiere orientar o im-
pulsar con este acto.

En este caso el Tribunal aprecia que, en principio, res-
pecto de los ciudadanos de Cataluña, la Resolución 
contrae sus efectos a exhortarlos en su acción política, 
sin efecto vinculante de naturaleza alguna, pues quie-
nes así son animados gozan ya, al amparo de la Cons-
titución y sin necesidad de llamamiento parlamenta-
rio alguno, de la más amplia libertad política (STC 
31/2010, FJ 12).

Como acto de impulso de la acción del Gobierno, la 
Resolución carece igualmente de eficacia vinculante, 
como tiene declarado este Tribunal respecto de actos 
parlamentarios de este género (SSTC 180/1991, de 23 
de septiembre, FJ 2; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 3, y 
78/2006, de 13 de marzo, FJ 3).

Sin embargo, lo jurídico no se agota en lo vinculante. 
Pudiera sostenerse que la Resolución impugnada no ti-
ene sobre la ciudadanía, el Gobierno de la Generalitat 
o el resto de las instituciones catalanas efectos jurídi-
cos de otro tipo, como pudieran ser los de autorización 
o habilitación para actuar en determinado sentido, vis-
to que ninguna norma del ordenamiento autonómico 
condiciona a la adopción por el Parlamento de un acto 
como el impugnado la validez de la acción del Gobier-
no o la actuación de la ciudadanía o de las institucio-
nes. Pero el Tribunal, en primer lugar, entiende que el 
punto primero de la Resolución impugnada, en cuan-
to declara la soberanía del pueblo de Cataluña («So-
beranía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de 
legitimidad democrática, carácter de sujeto político y 
jurídico soberano») es susceptible de producir efectos 
jurídicos, puesto que, insertado en el llamamiento a un 
proceso de diálogo y negociación con los poderes pú-
blicos (principio cuarto) encaminado a «hacer efectivo 
el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudada-
nos y ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futu-
ro político colectivo» (parte inicial de la Declaración), 
puede entenderse como el reconocimiento en favor de 
aquellos a quienes se llama a llevar a cabo el proceso 
en relación con el pueblo de Cataluña (especialmente 
el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Gene-
ralitat), de atribuciones inherentes a la soberanía su-
periores a las que derivan de la autonomía reconocida 
por la Constitución a las nacionalidades que integran 
la Nación española. En segundo lugar, el carácter aser-
tivo de la Resolución impugnada, que «acuerda iniciar 
el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho 
a decidir», no permite entender limitados sus efectos 
en el ámbito parlamentario al terreno estrictamente 
político, puesto que reclama el cumplimiento de unas 
actuaciones concretas y este cumplimiento es suscep-

tible del control parlamentario previsto para las reso-
luciones aprobadas por el Parlamento (art. 146.4 del 
Reglamento del Parlamento de Cataluña).

En suma, este Tribunal considera que, sin perjuicio de 
su marcado carácter político, la Resolución 5/X tiene 
carácter jurídico y, además, produce efectos de esta 
naturaleza. Por ello, la impugnación deducida por el 
Abogado del Estado debe ser admitida.

3. Realizaremos el examen de la Resolución enjuici-
ando (a) el denominado principio primero de la De-
claración, que dice así: «Soberanía. El pueblo de Ca-
taluña tiene, por razones de legitimidad democrática, 
carácter de sujeto político y jurídico soberano»; y (b) 
las referencias que se hacen al «derecho a decidir de 
los ciudadanos de Cataluña» (título de la Declaración, 
parte inicial de la Declaración, y principios segundo, 
tercero, séptimo y noveno, párrafo segundo).

La cualidad de soberano del pueblo de Cataluña se 
predica de un sujeto «creado en el marco de la Consti-
tución, por poderes constituidos en virtud del ejercicio 
del derecho a la autonomía reconocido por la Norma 
fundamental» (STC 103/2008, de 11 de septiembre, 
FJ 4). Como se declara en la misma Sentencia para 
un supuesto que presenta aspectos de similitud con el 
que ahora nos ocupa, ese sujeto, sin embargo, «no es 
titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación 
[española] constituida en Estado» (ibídem), pues «la 
Constitución parte de la unidad de la Nación española, 
que se constituye en un Estado social y democrático 
de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español 
en el que reside la soberanía nacional» [STC 247/2007, 
de 12 de diciembre, FJ 4 a), que cita la STC 4/1981, FJ 
3]. En otras palabras, la identificación de un sujeto do-
tado de la condición de sujeto soberano resultaría con-
traria a las previsiones de los arts. 1.2 y 2 CE.

El art. 1.2 CE proclama que «la soberanía nacional re-
side en el pueblo español, del que emanan los poderes 
del Estado». El precepto, «base de todo nuestro orde-
namiento jurídico» (STC 6/1981, FJ 3), atribuye, por 
tanto, con carácter exclusivo la titularidad de la sobe-
ranía nacional al pueblo español, unidad ideal de im-
putación del poder constituyente y, como tal, funda-
mento de la Constitución y del Ordenamiento jurídico 
y origen de cualquier poder político (SSTC 12/2008, 
FJ 4; 13/2009, FJ 16; 31/2010, FJ 12). Si en el actual 
ordenamiento constitucional solo el pueblo español es 
soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a 
ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna 
fracción de ese pueblo puede un poder público atri-
buirle la cualidad de soberano. Un acto de este poder 
que afirme la condición de «sujeto jurídico» de so-
beranía como atributo del pueblo de una Comunidad 
Autónoma no puede dejar de suponer la simultánea 
negación de la soberanía nacional que, conforme a la 
Constitución, reside únicamente en el conjunto del pu-
eblo español. Por ello, no cabe atribuir su titularidad a 
ninguna fracción o parte del mismo.
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El reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cuali-
dad de soberano, no contemplada en nuestra Constitu-
ción para las nacionalidades y regiones que integran el 
Estado, resulta incompatible con el art. 2 CE, pues su-
pone conferir al sujeto parcial del que se predica dic-
ha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, 
lo que la Constitución declara como su propio funda-
mento en el citado precepto constitucional: «la indi-
soluble unidad de la Nación española». En este senti-
do, este Tribunal tiene declarado que «la Constitución 
(arts. 1 y 2) parte de la unidad de la Nación española 
que se constituye en Estado social y democrático de 
Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español 
en el que reside la soberanía nacional. Esta unidad se 
traduce en una organización –el Estado– para todo el 
territorio nacional» [STC 4/1981, FJ 3; reiterado en la 
STC 247/2007, FJ 4 a)]. A ello se contrapone, infrin-
giendo el referido precepto constitucional, el reconoci-
miento a una parte del pueblo español del carácter de 
sujeto soberano.

La atribución de la soberanía nacional al pueblo es-
pañol en virtud del art. 1.2 CE y la unidad de la Na-
ción española como fundamento de la Constitución en 
virtud del art. 2 CE se contemplan junto a el recono-
cimiento y la garantía del derecho a la autonomía de 
las nacionalidades y regiones que la integran, como se 
plasma en el segundo de los citados preceptos cons-
titucionales. Pero este Tribunal ha declarado que «el 
Estado autonómico se asienta en el principio funda-
mental de que nuestra Constitución hace residir la so-
beranía nacional en el pueblo español (art. 1.2 CE), de 
manera que aquella [...] “no es el resultado de un pacto 
entre instancias territoriales históricas que conserven 
unos derechos anteriores a la Constitución y superio-
res a ella, sino una norma del poder constituyente que 
se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, 
sin que queden fuera de ella situaciones históricas an-
teriores”.» [STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3; reitera-
do en STC 247/2007, FJ 4 a)]. Igualmente este Tribu-
nal ha declarado que autonomía no es soberanía [STC 
247/2007, FJ 4 a)]. De esto se infiere que en el marco 
de la Constitución una Comunidad Autónoma no pu-
ede unilateralmente convocar un referéndum de auto-
determinación para decidir sobre su integración en Es-
paña. Esta conclusión es del mismo tenor que la que 
formuló el Tribunal Supremo del Canadá en el pro-
nunciamiento de 20 de agosto de 1998, en el que rec-
hazó la adecuación de un proyecto unilateral de se-
cesión por parte de una de sus provincias tanto a su 
Constitución como a los postulados del Derecho in-
ternacional.

Obvio es que, en tanto que realidad socio-histórica, 
Cataluña (y España toda) es anterior a la Constitución 
de 1978. Desde el punto de vista jurídico-constitucio-
nal, el «pueblo de Cataluña» invocado por la Declara-
ción integra, sin embargo, un sujeto que se constituye 
en el mundo jurídico en virtud del reconocimien-
to constitucional (al igual que sucede con el conjun-

to del «pueblo español» del que, conforme al art. 1.2 
CE, «emanan todos los poderes del Estado»). Por tan-
to, en la Declaración impugnada la cualidad de «sujeto 
político y jurídico soberano» se reconoce a un sujeto 
creado jurídicamente en el marco de la Constitución 
en ejercicio del derecho a la autonomía reconocido y 
garantizado en el art. 2 CE; esto es, al pueblo de una 
de las Comunidades Autónomas en las que se orga-
niza territorialmente el Estado en virtud del art. 137 
CE. En efecto, el art. 1 EAC dispone que «Cataluña, 
como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida 
en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitu-
ción y con el presente Estatuto, que es su norma insti-
tucional básica».

En la STC 31/2010 este Tribunal desestimó la impug-
nación que los recurrentes habían efectuado del citado 
precepto estatutario, al entender que la declaración re-
cogida en el mismo resulta constitucionalmente acep-
table, dado que «predica de Cataluña cuantos atributos 
la constituyen en parte integrante del Estado fundado 
en la Constitución: una nacionalidad constituida co-
mo Comunidad Autónoma y cuya norma institucional 
básica es su propio Estatuto de Autonomía». Se razona 
a continuación que la constitución de Cataluña como 
sujeto de derecho en los términos señalados en el art. 
1 EAC «implica naturalmente la asunción del entero 
universo jurídico creado por la Constitución, único en 
el que la Comunidad Autónoma de Cataluña encuen-
tra, en Derecho, su sentido. En particular, supone la 
obviedad de que su Estatuto de Autonomía, funda-
mentado en la Constitución Española, hace suyo, por 
lógica derivación, el fundamento propio que la Cons-
titución proclama para sí, esto es, “la indisoluble uni-
dad de la Nación española” (art. 2 CE), al tiempo que 
reconoce al pueblo español como titular de la sobera-
nía nacional (art. 1.2 CE), cuya voluntad se formaliza 
en los preceptos positivos emanados del poder consti-
tuyente». En fin, de conformidad con el art. 1 EAC, «la 
Comunidad Autónoma de Cataluña –concluye– trae 
causa en Derecho de la Constitución Española y, con 
ella, de la soberanía nacional proclamada en el art. 1.2 
CE, en cuyo ejercicio, su titular, el pueblo español, se 
ha dado una Constitución que se dice y quiere fundada 
en la unidad de la Nación española» (FFJJ 8 y 9).

En definitiva, como este Tribunal declara en la citada 
Sentencia enjuiciando la impugnación del art. 7 EAC, 
«los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse 
con el pueblo soberano concebido como “la unidad 
ideal de imputación del poder constituyente y como tal 
fundamento de la Constitución y del Ordenamiento” 
(STC 12/2008, FJ 10)» (FJ 11).

Este Tribunal ha declarado reiteradamente que la vali-
dez de la Ley «ha de ser preservada cuando su texto no 
impide una interpretación adecuada a la Constitución» 
(STC 108/1986, de 29 de julio, FJ 13), de manera que 
será preciso explorar las posibilidades interpretativas 
del precepto cuestionado, ya que si hubiera alguna que 
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permitiera salvar la primacía de la Constitución «re-
sultaría procedente un pronunciamiento interpretativo 
de acuerdo con las exigencias del principio de conser-
vación de la Ley» (SSTC 76/1996, de 30 de abril, FJ 5, 
y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 18). El principio de 
conservación es igualmente aplicable a los actos que, 
como la Resolución impugnada en este proceso consti-
tucional, aun no teniendo rango de ley, proceden de un 
órgano parlamentario y han sido dictados en el ejerci-
cio de sus funciones, pues la presunción iuris tantum 
[salvo prueba en contrario] de legitimidad constitucio-
nal ampara no solo las normas, sino también los actos 
que emanan, como aquí es el caso, de poderes legíti-
mos (STC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 3).

El Tribunal acepta que, como alega la representación 
procesal del Parlamento de Cataluña, la Resolución 
impugnada debe ser interpretada de forma sistemáti-
ca. La Resolución contiene más principios que el re-
lativo a la soberanía, contra el que el Abogado del Es-
tado dirige su tacha de inconstitucionalidad. A todos 
los principios incluidos en la Declaración se les asigna 
conjuntamente en el propio texto la función de inspirar 
el proceso que se inicia para hacer posible el ejerci-
cio del «derecho a decidir». Pues bien, del tenor de los 
demás principios contenidos en la Resolución se des-
prende que la Declaración no excluye seguir los cau-
ces constitucionalmente establecidos para traducir la 
voluntad política expresada en la Resolución en una 
realidad jurídica. La Resolución impugnada dice que 
«el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proce-
so para hacer efectivo el ejercicio del derecho a deci-
dir para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña 
puedan decidir su futuro político y colectivo». Este 
proceso se rige por un total de nueve principios, entre 
los cuales cabe destacar los de «diálogo» y de «legali-
dad», respecto a los cuales se especifica lo que se enti-
ende por ellos: que «se dialogará y se negociará con el 
Estado español» y que «se utilizarán todos los marcos 
legales existentes para hacer efectivo el fortalecimien-
to democrático y el ejercicio del derecho a decidir», 
respectivamente.

Pues bien, este Tribunal considera que: 

a) La cláusula primera de la Declaración, que procla-
ma el carácter de sujeto político y jurídico soberano 
del pueblo de Cataluña debe ser considerada inconsti-
tucional y nula. En efecto, su texto literal va más allá 
de las apelaciones de legitimidad histórica y demo-
crática que se hacen en el preámbulo. En su contenido 
se incluyen con carácter global los aspectos político 
y jurídico de la soberanía. Se redacta en términos de 
presente, en contraste con el resto de los principios de 
la Resolución, que aparecen redactados como manda-
tos de futuro o en forma deóntica. Se trata, pues, de un 
principio que, en su formulación, no aparece sometido 
a la modulación que puede resultar de los principios 
subsiguientes.

En suma, el reconocimiento que lleva a cabo del pu-
eblo de Cataluña como «sujeto político y jurídico so-
berano» resulta contrario a los arts. 1.2 y 2 CE y a los 
arts. 1 y 2.4 EAC, así como, en relación con ellos, a los 
arts. 9.1 y 168 CE, invocados por el Abogado del Es-
tado, en la medida en que, respectivamente, consagran 
los principios de primacía de la Constitución y some-
ten la reforma del título preliminar de esta, entre otros 
preceptos, a un procedimiento y a unos requisitos de-
terminados. Esta apreciación comporta la procedencia 
de efectuar el correspondiente pronunciamiento de in-
constitucionalidad en el fallo de esta resolución. Esto 
no es obstáculo a lo que se dirá más adelante en cuanto 
a la constitucionalidad del resto de la Resolución del 
Parlamento de Cataluña.

b) Respecto a las referencias al «derecho a decidir» ca-
be una interpretación constitucional, puesto que no se 
proclaman con carácter independiente, o directamente 
vinculadas al principio primero sobre la declaración 
de soberanía del pueblo de Cataluña, sino que se in-
cluyen en la parte inicial de la Declaración (en directa 
relación con la iniciación de un «proceso») y en dis-
tintos principios de la Declaración (segundo, tercero, 
séptimo y noveno, párrafo segundo). Estos principios, 
como veremos, son adecuados a la Constitución y dan 
cauce a la interpretación de que el «derecho a decidir 
de los ciudadanos de Cataluña» no aparece proclama-
do como una manifestación de un derecho a la auto-
determinación no reconocido en la Constitución, o co-
mo una atribución de soberanía no reconocida en ella, 
sino como una aspiración política a la que solo puede 
llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad 
constitucional con respeto a los principios de «legiti-
midad democrática», «pluralismo», y «legalidad», ex-
presamente proclamados en la Declaración en estrec-
ha relación con el «derecho a decidir».

Cabe, pues, una interpretación constitucional de las 
referencias al «derecho a decidir de los ciudadanos de 
Cataluña», y así debe hacerse constar en el fallo.

4. Esta interpretación resulta avalada por las restantes 
cláusulas de la Declaración (segunda a novena), que se 
hallan, como se ha dicho, en estrecha relación con las 
referencias al «derecho a decidir» que estamos exami-
nando. En ellas destacan los principios de (a) «legitimi-
dad democrática», en relación con los de «transparen-
cia», «cohesión social», «europeísmo», «papel principal 
del Parlamento» y «participación»; (b) «diálogo» y (c) 
«legalidad».

a) El punto segundo de la Declaración proclama el 
principio de «legitimidad democrática». Uno de los prin-
cipios fundamentales consagrados en nuestra Consti-
tución es el principio democrático, el cual ha sido ca-
racterizado por este Tribunal como valor superior de 
nuestro ordenamiento reflejado en el art. 1.1 CE (STC 
204/2011, de 15 de diciembre, FJ 8). Entre las manifes-
taciones más evidentes y constitucionalmente relevan-
tes de aquel principio se encuentran, entre otras, la que 
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reclama la mayor identidad posible entre gobernantes 
y gobernados, la que exige que los representados eli-
jan por sí mismos a sus representantes, la que impone 
que la formación de la voluntad se articule a través de 
un procedimiento en el que opera el principio mayori-
tario y, por tanto, la consecución de una determinada 
mayoría como fórmula para la integración de volunta-
des concurrentes, y la que exige que la minoría pueda 
hacer propuestas y expresarse sobre las de la mayoría, 
pues un elemento basilar del principio democrático es 
el proceso de construcción de las decisiones y la demo-
cracia tiene importancia como procedimiento y no solo 
como resultado. Todas estas manifestaciones del prin-
cipio democrático tienen su reflejo en el texto constitu-
cional, cuyo ejercicio no cabe fuera del mismo.

b) El punto cuarto de la Declaración proclama el prin-
cipio de «diálogo». La Constitución no aborda ni pu-
ede abordar expresamente todos los problemas que se 
pueden suscitar en el orden constitucional, en particu-
lar los derivados de la voluntad de una parte del Es-
tado de alterar su estatus jurídico. Los problemas de 
esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, 
cuya función es velar por la observancia estricta de la 
Constitución. Por ello, los poderes públicos y muy es-
pecialmente los poderes territoriales que conforman 
nuestro Estado autonómico son quienes están llama-
dos a resolver mediante el diálogo y la cooperación los 
problemas que se desenvuelven en este ámbito. El con-
cepto amplio de diálogo, por otra parte, no excluye a 
sistema o institución legítima alguna capaz de aportar 
su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún pro-
cedimiento que respete el marco constitucional. A este 
Tribunal incumbe únicamente, a iniciativa de las par-
tes legitimadas para recabar su intervención, velar por 
que los procedimientos que se desarrollen en el curso 
de este diálogo se ajusten a los requisitos exigidos por 
la Constitución.

c) El punto séptimo de la Declaración proclama el 
principio de «legalidad». Este principio es igualmen-
te relevante. En él se manifiesta la preeminencia del 
Derecho, entendido, en este contexto, como la subordi-
nación a la Constitución, así como al resto del ordena-
miento jurídico. La primacía incondicional de la Cons-
titución requiere que toda decisión del poder quede, 
sin excepción, sujeta a la Constitución, sin que existan, 
para el poder público, espacios libres de la Constitu-
ción o ámbitos de inmunidad frente a ella. De esta ma-
nera se protege también el principio democrático, pues 
la garantía de la integridad de la Constitución ha de ser 
vista, a su vez, como preservación del respeto debido a 
la voluntad popular, en su veste de poder constituyen-
te, fuente de toda legitimidad jurídico-política.

Ahora bien, la primacía de la Constitución no debe 
confundirse con una exigencia de adhesión positiva a 
la norma fundamental, porque en nuestro ordenami-
ento constitucional no tiene cabida un modelo de «de-
mocracia militante», esto es, «un modelo en el que se 

imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva 
al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución» 
(STC 48/2003, FJ 7; doctrina reiterada, entre otras, en 
las SSTC 5/2004, de 16 de enero, FJ 17; 235/2007, FJ 
4; 12/2008, FJ 6, y 31/2009, de 29 de enero, FJ 13). Es-
te Tribunal ha reconocido que tienen cabida en nuestro 
ordenamiento constitucional cuantas ideas quieran de-
fenderse y que «no existe un núcleo normativo inacce-
sible a los procedimientos de reforma constitucional» 
(entre otras, STC 31/2009, FJ 13).

El planteamiento de concepciones que pretendan mo-
dificar el fundamento mismo del orden constitucional 
tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no 
se prepare o defienda a través de una actividad que vul-
nere los principios democráticos, los derechos funda-
mentales o el resto de los mandatos constitucionales, 
y el intento de su consecución efectiva se realice en el 
marco de los procedimientos de reforma de la Consti-
tución, pues el respeto a esos procedimientos es, siem-
pre y en todo caso, inexcusable (STC 103/2008, FJ 4).

La apertura de un proceso de tales características no 
está predeterminada en cuanto al resultado. Ahora bi-
en, el deber de lealtad constitucional, que como este 
Tribunal ha señalado se traduce en un «deber de auxi-
lio recíproco», de «recíproco apoyo y mutua lealtad», 
«concreción, a su vez el más amplio deber de fidelidad 
a la Constitución» (STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 
4) por parte de los poderes públicos, requiere que si la 
Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, 
que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de 
reforma constitucional (artículos 87.2 y 166 CE), for-
mulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento es-
pañol deberá entrar a considerarla.

Por las razones expuestas, debe concluirse que las re-
ferencias al «derecho a decidir» contenidas en la Re-
solución impugnada, de acuerdo con una interpreta-
ción constitucional conforme con los principios que 
acaban de ser examinados, no contradicen los enunci-
ados constitucionales, y que aquellas, en su conjunto, 
con las salvedades que se han hecho a lo largo de esta 
Sentencia, expresa una aspiración política susceptible 
de ser defendida en el marco de la Constitución.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-
cional, por la autoridad que le confiere la Cons-
titución de la nación española,

Ha decidido

Estimar parcialmente la impugnación de disposicio-
nes autonómicas (título V LOTC) promovida por el 
Abogado del Estado, en representación del Gobierno, 
contra la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, 
por la que se aprueba la «Declaración de soberanía y 
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del derecho a decidir del pueblo de Cataluña» y, en 
consecuencia: 

1. Se declara inconstitucional y nulo el denominado 
principio primero titulado «Soberanía» de la Decla-
ración aprobada por la Resolución 5/X del Parlamento 
de Cataluña.

2. Se declara que las referencias al «derecho a decidir 
de los ciudadanos de Cataluña» contenidas en el títu-
lo, parte inicial, y en los principios segundo, tercero, 
séptimo y noveno, párrafo segundo, de la Declaración 
aprobada por la Resolución 5/X del Parlamento de Ca-
taluña no son inconstitucionales si se interpretan en el 
sentido que se expone en los fundamentos jurídicos 3 
y 4 de esta Sentencia.

3. Se desestima la impugnación en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a veinticinco de marzo de dos mil 
catorce.

Firmado y rubricado: Francisco Pérez de los Cobos 
Orihuel; Adela Asua Batarrita; Luis Ignacio Ortega 
Álvarez; Encarnación Roca Trías; Andrés Ollero Tas-
sara; Fernando Valdés Dal-Ré; Juan José González Ri-
vas; Santiago Martínez-Vares García; Juan Antonio 
Xiol Ríos; Pedro José González-Trevijano Sánchez; 
Enrique López y López; Ricardo Enríquez Sancho
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	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció sanitària pública a les persones residents a Catalunya que no han pogut obtenir l’empadronament
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	Tram. 250-01049/10
	Presentació
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	Proposta de resolució sobre la declaració del parc natural de la conca lacustre de Banyoles
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	Control del compliment de la Resolució 182/X, sobre el programa i la memòria d’activitats de l’Any Espriu
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	Informe relatiu al compliment de la Resolució 
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	Pròrroga del termini per a retre comptes
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	Tram. 354-00278/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’incendi del Vendrell (Baix Penedès) del 26 de març de 2014
	Tram. 354-00279/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts per agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona i Salou
	Tram. 354-00281/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts per agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona i Salou
	Tram. 354-00282/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés, president de la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 356-00179/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 356-00270/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés, expresident de la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta
	Tram. 356-00282/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel Basáñez, exrepresentant de la Generalitat a la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els motius de la dimis
	Tram. 356-00283/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Enric Agustí i Fabré, exrepresentant de la Generalitat a la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els motius de la dimiss
	Tram. 356-00284/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Pérez Sánchez, exrepresentant del Capítol Catedralici a la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els motius 
	Tram. 356-00285/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta, exrepresentant de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els motius de l
	Tram. 356-00286/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Manuel Basáñez davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 356-00287/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Enric Agustí Fabre davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 356-00288/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Pérez Sánchez davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 356-00289/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 356-00290/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carme Pérez davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 356-00291/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el paper de l’alimentació en la salut i en les patologies cròniques i sobre el paper dels professionals
	Tram. 356-00365/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la crisi patida pel servei del transport sanitari
	Tram. 356-00370/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Diabètics de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones amb diabetis
	Tram. 356-00377/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
	Tram. 356-00378/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Pediatria davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
	Tram. 356-00379/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
	Tram. 356-00381/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Piqué, director de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital Clínic de Barcelona
	Tram. 356-00382/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui la distribució de les retallades pressupostàries del 2013 per al sistema sanitari català i la reordenació assistencial territorial
	Tram. 356-00392/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Raül López Arnaltes, secretari general de la Unió General de Treballadors - Clínic, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital Clínic de Barcelona
	Tram. 356-00394/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Sergi Hurtado Abad, secretari general de Comissions Obreres - Clínic, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital Clínic de Barcelona
	Tram. 356-00395/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Salut perquè informin sobre la situació de l’acompanyament en el tram final de la vida i de les seves propostes de futur
	Tram. 356-00401/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de responsables del Programa d’acompanyament en el tram final de la vida del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les mesures del Departament en aquesta matèria i les propostes de futur
	Tram. 356-00402/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batista, expert internacional i director de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la seva experiència amb relació a les cures pal·liatives i el t
	Tram. 356-00403/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el debat ètic sobre el tram final de la vida, l’Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi del 
	Tram. 356-00404/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director de salut mental i addiccions davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
	Tram. 356-00463/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director d’oncologia davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
	Tram. 356-00464/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director de malalties de l’aparell circulatori davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
	Tram. 356-00465/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director de malalties reumatològiques i de l’aparell locomotor davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-
	Tram. 356-00466/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Antó Boqué, director del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, davant la Comissió de Salut perquè expliqui les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica de la Regió Metropolitana de Barc
	Tram. 356-00551/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, directora de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement», davant la Comissió de Salut perquè presenti aquest informe
	Tram. 356-00555/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell, directora general de Biocat, davant la Comissió de Salut perquè presenti l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement»
	Tram. 356-00556/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Àngel Raya, director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió de l’anterior director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i sobre les línies d
	Tram. 356-00564/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, representant del Departament de Salut al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenera
	Tram. 356-00565/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Martorell, representant del Departament d’Economia i Coneixement al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Me
	Tram. 356-00566/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerati
	Tram. 356-00567/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de l’Institut de Salut Carles III al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de B
	Tram. 356-00568/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant del Consell Superior d’Investigacions Científiques al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina 
	Tram. 356-00569/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativ
	Tram. 356-00570/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barc
	Tram. 356-00571/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat Politècnica de Catalunya al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenera
	Tram. 356-00572/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Associacions d’Implants Coclears davant la Comissió de Salut perquè expliquin la tasca i les prioritats de l’entitat
	Tram. 356-00603/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de la Junta de Personal de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació dels serveis d’urgències de l’hospital
	Tram. 356-00608/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manuel Piñar, president de la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació dels serveis d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellv
	Tram. 356-00609/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta Blasco, delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’atenció continuada i les urgències a Barcelona
	Tram. 356-00615/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Estany Ricart, gerent de l’àmbit Barcelona Ciutat de la regió sanitària de Barcelona, davant la Comissió de Salut, perquè informi sobre l’atenció continuada i les urgències a Barcelona
	Tram. 356-00616/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mateu i Serra, secretari de Salut Pública, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la regulació de les associacions de cànnabis de Catalunya
	Tram. 356-00636/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Colom i Farran, subdirector general de Drogodependències, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la regulació de les associacions de cànnabis de Catalunya
	Tram. 356-00637/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de SOS Veneçuela - Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats de l’entitat
	Tram. 356-00646/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Aliança per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats de l’entitat
	Tram. 356-00649/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’incendi del Vendrell (Baix Penedès) del 26 de març de 2014
	Tram. 356-00668/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions policials amb relació a l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012 a l’autovia B-24
	Tram. 356-00671/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general del Sistema d’Emergències Mèdiques davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’assistència a una agent dels Mossos d’Esquadra que va ésser atropellada el 23 de juliol de 2012 a l’autovia B-24
	Tram. 356-00672/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre el Pla d’equipaments judicials
	Tram. 355-00110/10
	Substanciació

	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. 355-00124/10
	Substanciació


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del responsable de l’Observatori de la Igualtat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar de les eines sobre gènere i comunicació elaborades pel Consell
	Tram. 357-00060/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la situació de la recerca i el model de recerca a Catalunya
	Tram. 357-00331/10
	Substanciació

	Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, president de la fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les actuacions i els objectius 
	Tram. 357-00338/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a explicar la situació de la Catalunya exterior i fer propostes per a millorar el suport als catalans d
	Tram. 357-00341/10
	Substanciació

	Compareixença d’Albert Oliva Mateu, cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, l
	Tram. 357-00477/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de SOS Veneçuela-Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les activitats de l’entitat
	Tram. 357-00614/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Aliança per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats de l’entitat
	Tram. 357-00615/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre el paper de l’alimentació en la salut i en les patologies cròniques i sobre el paper dels professionals sanitaris grad
	Tram. 357-00616/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Piqué, director de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació de l’Hospital Clínic de Barcelona
	Tram. 357-00617/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de l’Associació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació de l’acompanyament en el tram final de la vida i de les seves propostes de futur
	Tram. 357-00618/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de responsables del Programa d’acompanyament en el tram final de la vida del Departament de Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre les mesures del Departament en aquesta matèria i les propostes de futur
	Tram. 357-00619/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Gómez Batista, expert internacional i director de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la seva experiència amb relació a les cures pal·liatives i el tram final de la
	Tram. 357-00620/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el debat ètic sobre el tram final de la vida, l’Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi del 2006 i l’evoluc
	Tram. 357-00621/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del responsable del Pla director de salut mental i addiccions davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
	Tram. 357-00622/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del responsable del Pla director d’oncologia davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
	Tram. 357-00623/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del responsable del Pla director de malalties de l’aparell circulatori davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
	Tram. 357-00624/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del responsable del Pla director de malalties reumatològiques i de l’aparell locomotor davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
	Tram. 357-00625/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Diabètics de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre els malalts amb diabetis
	Tram. 357-00626/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Antó Boqué, director del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, davant la Comissió de Salut perquè expliqui les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica de la Regió Metropolitana de Barcelona
	Tram. 357-00627/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Adela Ferré, directora de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement», davant la Comissió de Salut perquè presenti aquest informe
	Tram. 357-00628/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montserrat Vendrell, directora general de Biocat, davant la Comissió de Salut perquè presenti l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement»
	Tram. 357-00629/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àngel Raya, director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la dimissió de l’anterior director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i sobre les línies de recerca del C
	Tram. 357-00630/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles Constante, representant del Departament de Salut al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelo
	Tram. 357-00631/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Martorell, representant del Departament d’Economia i Coneixement al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenera
	Tram. 357-00632/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de la Federació d’Associacions d’Implants Coclears davant la Comissió de Salut perquè expliquin la tasca i les prioritats de l’entitat
	Tram. 357-00633/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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