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

1.10. Resolucions

Resolució 611/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’Informe de fiscalització 32/2013, sobre el retiment de 
comptes dels partits polítics i de les associacions i fundaci-
ons vinculades, corresponent al 2012
Tram. 256-00025/10
Adopció p. 9

Resolució 612/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Informe de fiscalització 35/2013, sobre el Centre d’Estudis 
d’Opinió, corresponent al 2013
Tram. 256-00027/10
Adopció p. 9

Resolució 613/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Informe de fiscalització 34/2013, sobre l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, corresponent al 2011
Tram. 256-00026/10
Adopció p. 9

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el seguiment 
dels infants acollits en família
Tram. 360-00008/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 10

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

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
2/2014 sobre Valls Infraestructures, Aparcaments i Serveis, 
SA, corresponent al 2011
Tram. 258-00019/10
Coneixement de l’Informe p. 10

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a la creació d’una plataforma europea per a reforçar 

la cooperació en matèria de prevenció i desincentivació del 
treball no declarat
Tram. 295-00159/10
Coneixement de la proposta p. 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a les societats unipersonals privades de responsa-
bilitat limitada
Tram. 295-00160/10
Coneixement de la proposta p. 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es modifica la Directiva 2007/36/UE pel que fa al 
foment de la implicació a llarg termini dels accionistes i la Di-
rectiva 2013/34/UE pel que fa a determinats elements de la 
declaració sobre governança empresarial
Tram. 295-00161/10
Coneixement de la proposta p. 11

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el zoològic de Barce-
lona
Tram. 250-01061/10
Retirada p. 11

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 que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 200-00006/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 12
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 13

Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 200-00009/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 13
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 14
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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
Esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 311) p. 14

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 202-00052/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Consell Català del 
Treball Autònom i l’aplicació de l’Estatut del treball autònom
Tram. 250-00997/10
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre la declaració del parc 
natural de la conca lacustre de Banyoles
Tram. 250-01052/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 15

Proposta de resolució de rebuig dels missatges del 
web Nova Terra Lliure
Tram. 250-01057/10
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la retirada de l’imprès 
de preinscripció escolar per al curs 2014-2015
Tram. 250-01058/10
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre el respecte al marc 
constitucional i estatutari i als principis de l’estat de dret en 
l’àmbit de l’ensenyament
Tram. 250-01059/10
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la regulació de les ac-
tuacions amb braus a les explotacions ramaderes
Tram. 250-01060/10
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució de rebuig de la Llei de l’Estat 
23/2013, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de 
revaloració del sistema de pensions de la seguretat social
Tram. 250-01062/10
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera B-224 al pas per Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01063/10
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el finançament del 
Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat
Tram. 250-01064/10
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un tractat 
d’abolició de les armes nuclears i de prohibició de llur fabri-
cació i ús
Tram. 250-01065/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el finançament del 
Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat
Tram. 250-01066/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el centre de gestió de 
residus de la Garrotxa
Tram. 250-01067/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre les teràpies naturals
Tram. 250-01068/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el Centre d’Interna-
ment d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 250-01069/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la implantació d’un 
model coeducatiu per a l’aprenentatge de valors i de rols de 
gènere basats en la igualtat i el respecte
Tram. 250-01070/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre l’elaboració del Pla di-
rector d’urologia i andrologia de Catalunya
Tram. 250-01071/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la retallada en les nò-
mines del treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-01072/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre l’import destinat al 
Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes 
d’atenció especial
Tram. 250-01073/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la definició del règim 
d’ocupació i l’ús dels trams urbans i naturals de les platges
Tram. 250-01074/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre les rotondes de la car-
retera C-55 d’accés al pla de les Vives I, de Sant Vicenç de 
Castellet
Tram. 250-01075/10
Presentació p. 18

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
metge en les unitats d’atenció mèdica urgent i de les unitats 
de suport vital avançat a Calella i Blanes
Tram. 250-01076/10
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre la privatització dels 
serveis de control i vigilància perimetral dels centres peni-
tenciaris
Tram. 250-01077/10
Presentació p. 20
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Proposta de resolució sobre el poblat ibèric de Bur-
riac, a Cabrera de Mar
Tram. 250-01078/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
interurbà entre Mataró i Barcelona i Mataró i la Universitat 
de Bellaterra
Tram. 250-01079/10
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’atenció continuada i d’urgències del CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac, i la recuperació dels horaris del servei 
d’oficina de farmàcia d’aquest municipi
Tram. 250-01080/10
Presentació p. 22

Proposta de resolució de rebuig del projecte d’exe-
cució i declaració d’utilitat pública de la línia elèctrica entre 
Adrall i la frontera d’Andorra de Red Eléctrica de España
Tram. 250-01081/10
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-01082/10
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
dotació necessària de personal per a atendre els jutjats de 
violència de gènere
Tram. 250-01083/10
Presentació p. 24

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 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 270-00010/10
Presentació p. 25

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels cen-
tres penitenciaris i les polítiques de personal amb relació a 
l’obertura de nous centres penitenciaris
Tram. 300-00168/10
Presentació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament 
rural
Tram. 300-00169/10
Presentació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre la política tributària i 
econòmica del Govern de l’Estat
Tram. 300-00170/10
Presentació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions vincu-
lades al servei públic de la justícia
Tram. 300-00171/10
Presentació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre l’estat dels centres 
penitenciaris
Tram. 300-00172/10
Presentació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva
Tram. 300-00173/10
Presentació p. 27

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00022/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 28

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia a la condició de diputat p. 28

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 406-00005/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista; 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 28

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi 
de la Reforma Horària
Tram. 408-00018/10
Acord p. 29

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 262/X, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 4/2013, sobre l’Agència 
Catalana de la Joventut, corresponent al 2010
Tram. 290-00224/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 29

Control del compliment de la Resolució 447/X, so-
bre el control dels accessos a les dàrsenes del port de Vila-
nova i la Geltrú
Tram. 290-00399/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 30

Control del compliment de la Resolució 448/X, so-
bre el tancament de l’abocador de coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 290-00400/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 30

Control del compliment de la Resolució 449/X, so-
bre el millorament de l’estació del servei de rodalia de Pre-
mià de Mar
Tram. 290-00401/10
Sol·licitud de pròrroga p. 31
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 31

Control del compliment de la Resolució 450/X, so-
bre la posada en funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Sant Jaume d’Enveja
Tram. 290-00402/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 31

Control del compliment de la Resolució 451/X, so-
bre la inclusió de la indicació de l’accés a un restaurant en la 
senyalització de la carretera C-14 a Peramola
Tram. 290-00403/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 31
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Control del compliment de la Resolució 452/X, so-
bre la inclusió de la indicació de l’accés a Peramola a la in-
tersecció de la carretera C-14 amb la LV-5119
Tram. 290-00404/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 32

Control del compliment de la Resolució 453/X, so-
bre el millorament del procediment d’acreditació i la vigència 
de la condició de beneficiari de descomptes per a usuaris 
del túnel del Cadí
Tram. 290-00405/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 32

Control del compliment de la Resolució 454/X, so-
bre el millorament del servei de rodalia entre Barcelona i 
Manresa
Tram. 290-00406/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 33

Control del compliment de la Resolució 455/X, so-
bre el desdoblament de la carretera B-124 com a prolonga-
ció de la ronda Oest de Sabadell
Tram. 290-00407/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 33

Control del compliment de la Resolució 460/X, so-
bre la clausura de l’abocador de les Valls, a Santa Maria de 
Palautordera, i la recuperació paisatgística de l’indret trami-
tada per l’ajuntament d’aquesta població
Tram. 290-00412/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 33

Control del compliment de la Resolució 464/X, so-
bre l’elaboració d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis
Tram. 290-00416/10
Sol·licitud de pròrroga p. 34
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 34

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 65/X, sobre po-
lítiques de seguretat pública
Tram. 390-00065/10
Sol·licitud de pròrroga p. 34
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 34

Control del compliment de la Moció 67/X, sobre la 
infància
Tram. 390-00067/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 35

Control del compliment de la Moció 68/X, sobre els 
programes de prevenció de la violència masclista i les relaci-
ons abusives entre els joves
Tram. 390-00068/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 35

Control del compliment de la Moció 70/X, sobre les 
polítiques de cooperació
Tram. 390-00070/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 36

Control del compliment de la Moció 97/X, sobre el 
procés de matriculació, els equipaments educatius i la provi-
sió de plantilles de docents
Tram. 390-00097/10
Designació de la Comissió competent p. 39

Control del compliment de la Moció 98/X, sobre les 
accions per a potenciar el teixit productiu per mitjà del Bar-
celona Mobile World Capital
Tram. 390-00098/10
Designació de la Comissió competent p. 39

Control del compliment de la Moció 99/X, sobre el 
transport sanitari
Tram. 390-00099/10
Designació de la Comissió competent p. 39

Control del compliment de la Moció 100/X, sobre 
les mesures per a garantir l’ordre públic, la seguretat ciuta-
dana i les institucions de govern davant possibles mobilitza-
cions massives
Tram. 390-00100/10
Designació de la Comissió competent p. 39

Control del compliment de la Moció 101/X, sobre la 
internacionalització del dret a decidir i de la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya
Tram. 390-00101/10
Designació de la Comissió competent p. 39

Control del compliment de la Moció 102/X, sobre 
la situació del Programa de desenvolupament rural de Ca-
talunya
Tram. 390-00102/10
Designació de la Comissió competent p. 40

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’incompliment de l’objectiu de 
dèficit públic el 2013
Tram. 354-00280/10
Sol·licitud i tramitació p. 40

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre l’Avantprojecte de llei per a la 
no-discriminació amb l’objectiu d’eradicar el racisme i la 
xenofòbia
Tram. 354-00283/10
Sol·licitud i tramitació p. 40

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de Ciment Català amb relació al 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. 352-01082/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions 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 partí-
cules a l’atmosfera
Tram. 352-01083/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
del Centre de Recerca d’Epidemiologia Ambiental amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions 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 partí-
cules a l’atmosfera
Tram. 352-01084/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb 
relació al 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-



5 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 312

SUMARI 5

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. 352-01085/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball amb relació al Projecte de llei de crea-
ció 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. 352-01086/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termo-
nuclear 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. 352-01087/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Municipis amb Centrals Nuclears amb re-
lació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions 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 partí-
cules a l’atmosfera
Tram. 352-01088/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença de Rafel Vidal i Ibars, 
alcalde d’Ascó, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’im-
post 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. 352-01089/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’Alfons Garcia, alcal-
de de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termo-
nuclear 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. 352-01090/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença d’una representació 
de Vueling amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost so-
bre 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. 352-01091/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença d’una representació 
de Ryanair amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost so-
bre 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. 352-01092/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença d’una representació 
d’EasyJet amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost so-
bre 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. 352-01093/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença d’una representació 
de Lufthansa amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’im-
post 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. 352-01094/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença d’una representació 
d’AirEuropa amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost so-
bre 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. 352-01095/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença d’una representació 
Norwegian Air amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’im-
post 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. 352-01096/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença de Sònia Corrochano, 
directora de l’aeroport de Barcelona - el Prat, amb relació al 
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 termo-
nuclear 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. 352-01097/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença de Xavier Carol, cien-
tífic, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre 
la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva in-
cidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01098/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termo-
nuclear 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. 352-01099/10
Sol·licitud p. 43
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al 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 termo-
nuclear 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. 352-01100/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença de Jordi Roca, cate-
dràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfe-
ra 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. 352-01101/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, consul-
tor especialista en fiscalitat ambiental, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termo-
nuclear 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. 352-01102/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença de Pablo Cotarelo, 
membre de la Xarxa per la Sobirania Energètica, amb relació 
al 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 termo-
nuclear 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. 352-01103/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Soli-
dària amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre 
la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva in-
cidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01104/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sin-
dreu, economista, amb relació al 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. 352-01105/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença de Xavier Calsamiglia, 
economista, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’im-
post 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. 352-01106/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, consul-
tor especialista en fiscalitat ambiental, amb relació al Pro-

jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termo-
nuclear 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. 352-01107/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença d’una representació 
de Greenpeace amb relació al 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. 352-01108/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença d’una representació 
de Ciment Català amb relació al 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. 352-01109/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions 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 partí-
cules a l’atmosfera
Tram. 352-01110/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Internacional del Transport Aeri amb relació 
al 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 termo-
nuclear 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. 352-01111/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sin-
dreu, professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fiscal 
espanyol de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
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 termo-
nuclear 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. 352-01112/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença de Jordi Roca, cate-
dràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfe-
ra 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. 352-01113/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, doctor 
en ciències ambientals i soci fundador d’ENT Medi Ambient i 
Gestió, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
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sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre 
la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva in-
cidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01114/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’Enric Tello, catedrà-
tic de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona i president d’Ecologistes en Acció, amb relació al 
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 termo-
nuclear 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. 352-01115/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’Ángel Díaz, consul-
tor en l’àmbit del turisme i soci fundador d’Advanced Lei-
sure Services, SL, amb relació al 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. 352-01116/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença de Valentí Pich, presi-
dent del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Es-
panya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre 
la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva in-
cidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01117/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pé-
rez-Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes de 
Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre les emissions contaminants 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’ener-
gia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01118/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença de Francesc Granell, 
catedràtic d’organització econòmica internacional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de crea-
ció 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. 352-01119/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença de Sònia Corrochano, 
directora de l’aeroport de Barcelona - el Prat, amb relació al 
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 termo-
nuclear 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. 352-01120/10
Sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària 
davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la de-
tecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00380/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Creu Roja davant la Comissió de Salut perquè expliqui la 
situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00391/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 48

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del 
zoològic de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre la situació actual de les instal-
lacions, el pla de viabilitat, l’estat de comptes i les actuaci-
ons previstes en el parc
Tram. 356-00676/10
Retirada de la sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença del director del zoolò-
gic de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre la situació actual de les instal·lacions, 
el pla de viabilitat, l’estat de comptes i les actuacions previs-
tes en el parc
Tram. 356-00677/10
Retirada de la sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre el procés d’autorització 
del lloguer de llicències de Canal Català al Grup El Punt Avui
Tram. 356-00688/10
Sol·licitud p. 48

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

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00387/10
Substanciació p. 49

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Recone-
gudes amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00388/10
Substanciació p. 49

Compareixença d’una representació de la Taula per 
l’Acció Exterior amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 353-00389/10
Substanciació p. 49

Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, pre-
sident de la fundació Centre d’Informació i Documentació 
Internacionals a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00390/10
Substanciació p. 49

Compareixença de Jordi Bacaria, director presi-
dent de la fundació Centre d’Informació i Documentació In-
ternacionals a Barcelona i catedràtic d’economia aplicada 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00391/10
Substanciació p. 49
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Compareixença de Senén Florensa i Palau, presi-
dent executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00392/10
Substanciació p. 49

Compareixença de Xavier Pons Ràfols, catedràtic 
de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya
Tram. 353-00394/10
Substanciació p. 49

Compareixença d’Eduard Sagarra, professor titular 
de dret internacional públic i relacions internacionals de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00395/10
Substanciació p. 50

Compareixença de Jacint Jordana, director de 
l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00396/10
Substanciació p. 50

Compareixença de Manuel Vallbé, professor de 
dret internacional públic i relacions internacionals de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00400/10
Substanciació p. 50

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director 
de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00405/10
Substanciació p. 50

Compareixença d’una representació de l’Assem-
blea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00415/10
Substanciació p. 50

Compareixença d’una representació de la Casa 
Àsia amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca-
talunya
Tram. 353-00418/10
Decaïment p. 50

Compareixença d’una representació de la fundació 
Casa Amèrica Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00419/10
Substanciació p. 50

NOTES
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 32
Convocada per al dia 7 de maig de 2014 p. 51

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Renúncia a la condició de diputat
Presentació p. 52

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i 
Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00053/10
Presentació p. 52

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

Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016
Tram. 334-00067/10
Presentació p. 52

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre el compliment de les missions específiques de servei 
públic audiovisual de competència de la Generalitat el 2012
Tram. 337-00030/10
Presentació p. 53

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària
Acord p. 54

Jubilació d’una funcionària
Acord p. 54

Jubilació d’una funcionària
Acord p. 55

www.parlament.cat
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 611/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Informe de fiscalització 32/2013, 
sobre el retiment de comptes dels partits 
polítics i de les associacions i fundacions 
vinculades, corresponent al 2012
Tram. 256-00025/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 12, 27.03.2014, DSPC-C 383

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 25 i 27 de març, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 32/2013, sobre el retiment de comptes dels partits 
polítics i de les associacions i fundacions vinculades, 
corresponent al 2012 (tram. 256-00025/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 32/2013, sobre el retiment de comptes dels 
partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades, corresponent al 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 32/2013, i específi-
cament: 

a) Establir un registre públic de fundacions i associa-
cions vinculades als partits polítics.

b) Definir el model d’informe d’auditoria i l’òrgan en-
carregat de redactar-lo perquè els partits i les fundaci-
ons que hi estiguin vinculades compleixin l’article 15 
i l’apartat u de la disposició addicional setena de la Llei 
orgànica 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics (LOFPP).

3. El Parlament de Catalunya recomana a les forma-
cions polítiques de Catalunya que adaptin llur control 
comptable al Pla de comptabilitat adaptat a les forma-
cions polítiques, aprovat per la Resolució del 8 d’octu-
bre de 2013 de la presidència del Tribunal de Comptes.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

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

Resolució 612/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Informe de fiscalització 35/2013, 
sobre el Centre d’Estudis d’Opinió, corres-
ponent al 2013
Tram. 256-00027/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 12, 27.03.2014, DSPC-C 383

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 25 i 27 de març, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 35/2013, sobre el Centre d’Estudis d’Opi-
nió, corresponent al 2013 (tram. 256-00027/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 35/2013, sobre el Centre d’Estudis d’Opinió, 
corresponent al 2013.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 35/2013.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

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

Resolució 613/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Informe de fiscalització 34/2013, 
sobre l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, corresponent al 2011
Tram. 256-00026/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 12, 27.03.2014, DSPC-C 383

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 25 i 27 de març, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Co-
operació al Desenvolupament, corresponent al 2011 
(tram. 256-00026/10).

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

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament, corresponent al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 34/2013.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

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

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

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

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.04.2014, DSPC-C 402.

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

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.04.2014, DSPC-C 402.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 2/2014 sobre Valls Infraestructures, Apar-
caments i Serveis, SA, corresponent al 2011
Tram. 258-00019/10

Coneixement de l’Informe

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

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell relativa a la creació 
d’una plataforma europea per a reforçar la 
cooperació en matèria de prevenció i desin-
centivació del treball no declarat
Tram. 295-00159/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a les so-
cietats unipersonals privades de responsa-
bilitat limitada
Tram. 295-00160/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica la Directiva 2007/36/UE pel que fa 
al foment de la implicació a llarg termini dels 
accionistes i la Directiva 2013/34/UE pel que 
fa a determinats elements de la declaració 
sobre governança empresarial
Tram. 295-00161/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el zoològic de 
Barcelona
Tram. 250-01061/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
64515).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.04.2014.
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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 que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 200-00006/10

Tinguda de les compareixences d’organitzacions 
i grups socials
Comissió d’Empresa i Ocupació,  

02.04.2014, DSPC-C 405; 30.04.2014, DSPC-C 405

Compareixences d’organitzacions i grups  
socials tingudes davant la Comissió  
d’empresa i ocupació 

el 2 d’abril de 2014, DSPC-C 390

– Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Organismes de Control de Catalunya (tram. 353-
00364/10).

– Compareixença d’una representació de l’Autoritat 
Catalana de la Competència (tram. 353-00383/10.

– Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (tram. 353-
00366/10).

– Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’Associacions Territorials d’Empresaris 
Instal·ladors d’Electricitat, Lampisteria, Climatització 
i Afins de Catalunya (Ferca) (tram. 353-00371/10).

– Compareixença d’una representació del Gremi de 
Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes 
contra Incendis de Catalunya (tram. 353-00367/10).

– Compareixença d’una representació del Gremi 
Empresarial d’Ascensors de Catalunya (tram. 353-
00368/10).

– Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
de Fabricants de Ciment (tram. 353-00369/10).

– Compareixença d’una representació de la Federació 
Empresarial Catalana del Sector Químic (tram. 353-
00372/10).

– Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Empresarial Química de Tarragona (tram. 353-
00386/10).

el 30 d’abril de 2014, DSPC-C 405

– Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 
(tram. 353-00373/10).

– Compareixença d’una representació del Col·legi Ofi-
cial d’Enginyers Industrials de Catalunya (tram. 353-
00374/10).

– Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional (tram. 353-00375/10).

– Compareixença d’una representació de Pimec (tram. 
353-00376/10).

– Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors (tram. 353-00377/10).

– Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya (tram. 353-00378/10).

– Compareixença de Carlos Padrós Reig, professor ti-
tular de dret administratiu de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i expert en seguretat industrial (tram. 
353-00381/10)

– Compareixença d’una representació del Departa-
ment d’Enginyeria Química de l’Institut Químic de 
Sarrià (tram. 353-00385/10).

– Compareixença d’una representació de l’Entitat Ava-
luadora de Riscos EAR - Universitat Rovira i Virgili 
(tram. 353-00382/10).

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

– Compareixença d’Antonio Muñoz Muñoz, expresi-
dent d’ENAC i ex-sotsdirector general de Qualitat i 
Seguretat Industrial, del Ministeri d’Indústria, Ener-
gia i Turisme,(tram. 353-00384/10)

– Compareixença d’una representació de l’Associació 
de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya (tram. 353-
00370/10).

– Compareixença de Boris Gehring, conseller delegat 
de la Divisió de Serveis de la Indústria i responsable de 
l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv Süd (tram. 
353-00365/10).

Compareixents que faran les seves aportacions 
per escrit

– Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques (tram. 353-
00379/10).

– Compareixença d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya (tram. 353-00380/10).



5 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 312

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 13

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
8 dies hàbils (del 06.05.2014 al 15.05.2014).
Finiment del termini: 16.05.2014; 09:30 h.

Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 200-00009/10

Tinguda de les compareixences d’organitzacions 
i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals,  

29.04.2014, DSPC-C 401; 30.04.2014, DSPC-C 403

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió d’Afers 
Institucionals 

el 29 d’abril de 2014, DSPC - C 401

Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, president 
de la fundació Centre d’Informació i Documentació In-
ternacionals a Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-00390/10)

Compareixença de Jordi Bacaria, director president de 
la fundació Centre d’Informació i Documentació In-
ternacionals a Barcelona i catedràtic d’economia apli-
cada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 353-00391/10)

Compareixença de Senén Florensa i Palau, president 
executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 353-00392/10)

Compareixença de Jacint Jordana, director de l’Insti-
tut Barcelona d’Estudis Internacionals, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00396/10)

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, direc-
tor de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00405/10)

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00387/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reco-
negudes amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya (tram. 353-00388/10)

Compareixença d’una representació de la Taula per 
l’Acció Exterior amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya (tram. 353-00389/10)

Compareixença d’una representació de l’Assemblea 
Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-00415/10)

Compareixença de Xavier Pons Ràfols, catedràtic de 
dret internacional públic de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 353-00394/10)

Compareixença d’Eduard Sagarra, professor titular de 
dret internacional públic i relacions internacionals de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya 
(tram. 353-00395/10)

Compareixença de Manuel Ballbé, professor de dret 
internacional públic i relacions internacionals de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00400/10)

Compareixença d’una representació de la fundació Ca-
sa Amèrica Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-00419/10)

El 30 d’abril de 2014, DSPC - C 403

Compareixença de Manuel Manonelles, professor de 
relacions internacionals de Blanquerna - Universitat 
Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 353-00403/10)

Compareixença de Santiago Castellà i Surribas, pro-
fessor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 353-00406/10)

Compareixença de Maria Àngels Prats Mora, jurista 
especialitzada en acció exterior, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-
00398/10)

Compareixença de Francesc Morata, catedràtic de cièn-
cia política de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya (tram. 353-00404/10)

Compareixença d’Ana Mar Fernández Pasarín, profes-
sora de ciència política i de l’Administració de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-00409/10)

Compareixença de Caterina Garcia Segura, catedràti-
ca de relacions internacionals de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 353-00401/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana d’ONG per al Desenvolupament amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya 
(tram. 353-00411/10)

Compareixença d’una representació d’Ecologistes en 
Acció amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya (tram. 353-00412/10)
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Compareixença d’una representació de la Jove Cam-
bra Internacional de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-
00413/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
Pro Seleccions Esportives Catalanes amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00414/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’Anna Terrón i Cusí, de l’Institut de 
per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la 
Universitat de les Nacions Unides, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00393/10)

Compareixença de Victoria Abellán Honrubia, cate-
dràtica de relacions internacionals de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya (tram. 353-00399/10)

Compareixença d’Alex Calvo, professor de dret in-
ternacional de la European University, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00402/10)

Compareixença de Blanca Vilà Costa, professora de 
dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 353-00407/10)

Compareixença de Pere Vilanova, catedràtic de cièn-
cia política i administració pública de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya (tram. 353-00408/10)

Compareixença d’una representació d’Amnistia Inter-
nacional amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya (tram. 353-00410/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-00416/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-00417/10)

Compareixença d’una representació de la Casa Àsia 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 353-00418/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 06.05.2014 al 26.05.2014).
Finiment del termini: 27.05.2014; 09:30 h.

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 65027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 65027)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
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).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 d’abril del 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 311)

En el BOPC 311, a la pàg. 14.

On hi diu:

«Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua. 
»Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de 
Portaveus, sessions del 25.06.2013.»

Hi ha de dir:

«Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 
»Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de 
Portaveus, sessions del 29.04.2014.»
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Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 202-00052/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 06.05.2014 al 19.05.2014).
Finiment del termini: 20.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el Consell Ca-
talà del Treball Autònom i l’aplicació de l’Es-
tatut del treball autònom
Tram. 250-00997/10

Esmenes presentades
Reg. 63534 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 25.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 63534)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, en el termini de sis mesos, a la 
Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Ca-
talunya, un informe sobre la situació del Consell Cata-
là del Treball Autònom, sobre l’estat d’aplicació de les 
previsions del Decret 18/2010, de 23 de febrer, de des-
envolupament a Catalunya de l’Estatut del Treball Au-
tònom i sobre el procediment i execució de la represen-
tació de les entitats representatives dels treballadors 
autònoms i organitzacions de caràcter intersectorial.»

Proposta de resolució sobre la declaració 
del parc natural de la conca lacustre de Ba-
nyoles
Tram. 250-01052/10

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64113).
Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Proposta de resolució de rebuig dels mis-
satges del web Nova Terra Lliure
Tram. 250-01057/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’imprès de preinscripció escolar per al curs 
2014-2015
Tram. 250-01058/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.
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Proposta de resolució sobre el respecte al 
marc constitucional i estatutari i als princi-
pis de l’estat de dret en l’àmbit de l’ensenya-
ment
Tram. 250-01059/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre la regulació de 
les actuacions amb braus a les explotacions 
ramaderes
Tram. 250-01060/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució de rebuig de la Llei 
de l’Estat 23/2013, reguladora del factor de 
sostenibilitat i de l’índex de revaloració del 
sistema de pensions de la seguretat social
Tram. 250-01062/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera B-224 al pas per Sant 
Esteve Sesrovires
Tram. 250-01063/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre el finançament 
del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat
Tram. 250-01064/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.
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Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un 
tractat d’abolició de les armes nuclears i de 
prohibició de llur fabricació i ús
Tram. 250-01065/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre el finançament 
del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat
Tram. 250-01066/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre el centre de 
gestió de residus de la Garrotxa
Tram. 250-01067/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre les teràpies na-
turals
Tram. 250-01068/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre el Centre d’In-
ternament d’Estrangers de la Zona Franca, 
de Barcelona
Tram. 250-01069/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre la implantació 
d’un model coeducatiu per a l’aprenentat-
ge de valors i de rols de gènere basats en la 
igualtat i el respecte
Tram. 250-01070/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració del 
Pla director d’urologia i andrologia de Cata-
lunya
Tram. 250-01071/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre la retallada 
en les nòmines del treballadors del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-01072/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre l’import desti-
nat al Fons de foment del programa de bar-
ris i àrees urbanes d’atenció especial
Tram. 250-01073/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre la definició del 
règim d’ocupació i l’ús dels trams urbans i 
naturals de les platges
Tram. 250-01074/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Proposta de resolució sobre les rotondes de 
la carretera C-55 d’accés al pla de les Vives I, 
de Sant Vicenç de Castellet
Tram. 250-01075/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 63956 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Al municipi de Sant Vicenç del Castellet estava previst 
fer dues rotondes a banda i banda de la C-55 unides 
per tal d’enllaçar els polígons Pla del Riu II i Pla de les 
Vives I. D’aquestes dues, només s’ha construït la que 
enllaça la sortida de la C-55 des del sud amb el polígon 
Pla del Riu II i la carretera cap al nord paral·lela a la 
C-55. La que ha de situar-se a l’altra banda de la C-55 
encara ha de ser construïda.

Tant els camions amb destinació el polígon Pla de les 
Vives I que venen des del sud, com els vianants que 
van d’un polígon a l’altre han de fer un recorregut re-
lativament llarg. Aquesta situació afecta tant a la segu-
retat viària com a la fluïdesa del transit.

Per un costat, els vianants han de fer un recorregut 
d’un kilòmetre per anar d’un costat a l’altre de la C-55, 
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o bé, creuar la C-55 sense que hi hagi cap tipus de pas 
destinat a aquest efecte. Per aquest mateix motiu, a fi-
nals de l’any 2012, van morir dues persones. Aquest 
risc augmenta en horari de canvi de torn de les indús-
tries que, sovint, coincideix amb moments de poca vi-
sibilitat.

Per un altre costat, els camions han de passar per la 
rotonda d’accés al poble obstaculitzant el trànsit i pas-
sar per camins mal asfaltats; o, passar la sortida més 
propera a la seva destinació, fer un canvi de sentit a 
la C-55 i tornar a sortir carregant innecessàriament el 
trànsit.

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: 

– Acabar de construir la segona rotonda d’accés a la 
C-55 a la zona industrial Pla de les Vives I de Sant 
Vicenç de Castellet.

– Enllaçar aquesta rotonda amb la ja existent a l’altra 
banda de la C-55 per sota d’aquesta.

– Condicionar aquestes infraestructures per tal que els 
vianants puguin creuar la C-55 amb seguretat.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del metge en les unitats d’atenció mèdica 
urgent i de les unitats de suport vital avan-
çat a Calella i Blanes
Tram. 250-01076/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 63960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

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 Salut.

Exposició de motius

Els municipis de Calella i Blanes disposen de dues 
Unitats de Suport Vital Avançat (USVA) que donen 
servei a les zones d’influència de l’Hospital Comarcal 
de Blanes i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Cale-
lla.

Aquestes dues unitats medicalitzades es regeixen pels 
convenis signats l’estiu de 2013 entre el SEM i la Cor-
poració de Salut del Maresme La Selva, i ratificats pel 
Consell Rector de la Corporació de Salut del Maresme 
La Selva l’octubre de 2013. Tos dos convenis preve-
uen el manteniment d’aquests serveis d’USVA durant 
4 anys.

Els darrers mesos, però, el responsable de la Regió de 
Girona del SEM, a la qual pertanyen les unitats de Ca-
lella i Blanes, ha manifestat la intenció de reorganit-
zar els serveis d’emergències mèdiques de la regió, per 
motius pressupostaris. Aquesta reorganització con-
sistiria en eliminar la figura del metge/metgessa en la 
unitat de Calella, transformant per tant la USVA en 
una USVI (Unitat de Suport Vital Intermedi).

Els professionals mèdics de la zona alerten del risc que 
aquest tipus de decisió pot comportar en diversos as-
pectes: 

– El compliment del temps de resposta màxim (isòcro-
na) per a rebre una primera assistència mèdica d’urgèn-
cia. En el cas d’aquelles malalties greus temps-depen-
dents on el pronòstic de supervivència i recuperació 
depèn en gran mesura de la rapidesa en que es realitza 
l’orientació diagnòstica i s’inicien les mesures terapèu-
tiques, no es considera realista que a l’àrea de Calella 
es podran complir els 10-15 minuts recomanables, ni 
els 20 minuts màxims si la intervenció és primer d’una 
unitat USVI, sense metge, i desprès s’activa l’arribada 
d’un metge/ssa per altres mitjans.

– El compliment del marc legal que regula la prestació 
dels serveis sanitaris: Llei 29/2006 de garanties i ús 
racional dels medicaments i la Llei 44/2003 d’ordena-
ció de les professions sanitàries, entre d’altres. Aques-
tes lleis fixen clarament que les funcions de diagnòstic 
i de prescripció i administració dels medicaments són 
del metge/ssa, i no pas d’un infermer/a

– La decisió, a més, se sumaria a altres retallades pa-
tides als serveis d’assistència mèdica a la zona, com 
ara tancaments de serveis d’urgències a ambulatoris 
de l’Alt Maresme i la Selva marítima (Blanes/Lloret/
Tossa) i a la greu situació de sobrecarrega dels serveis 
hospitalaris d’urgències de Calella i Blanes.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer marxa enrere en la intenció d’eliminar 
la figura del metge/ssa en les unitats d’atenció mèdica 
urgent de Calella i Blanes, garantint que es compliran 
els convenis signats entre el SEM i la Corporació de 
Salut del Maresme La Selva el 2013 de manteniment 
de dues USVA (una a Calella i l’altra a Blanes) durant 
4 anys

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014

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

Proposta de resolució sobre la privatització 
dels serveis de control i vigilància perimetral 
dels centres penitenciaris
Tram. 250-01077/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per evitar la concessió a empreses privades de 
seguretat dels serveis de vigilància i control del perí-
metre exterior dels centres penitenciaris de Catalunya 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Diverses informacions reiterades, així com la forma 
d’actuació del govern en situacions similars, apunten 
al fet que és intenció del Departament de Justícia el 
contractar a empreses de seguretat privada per tal que 
prestin els serveis de vigilància i control perimetrals 
dels Centres penitenciaris de Catalunya, que actual-
ment estan prestant els Mossos d’esquadra, de forma 
coordinada amb el personal funcionarial d’interior 
dels centres penitenciaris.

Atès que la seguretat exterior dels centres penitenci-
aris és un servei extremadament delicat, per les situ-
acions que es poden produir, per afectar a la seguretat 
dels interns, a la dels funcionaris i a la dels entorns 
immediats, que requereix un elevat grau de professio-
nalitat i de coordinació entre els cossos que fins ara en 
tenen encomanada la funció.

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 a no priva-
titzar, ni a donar en concessió els serveis de control i 
vigilància perimetral de cap dels centres penitenciaris 
de Catalunya, ni totalment ni parcialment.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el poblat ibèric 
de Burriac, a Cabrera de Mar
Tram. 250-01078/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64454 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent en relació a la declaració del poblat 
Ibèric de Burriac al municipi de Cabrera de Mar com 
a bé cultural d’interès nacional per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El poblat ibèric de Burriac, a Cabrera de Mar malgrat 
ser un dels més rellevants i interessants de Catalunya 
i tenir una importància històrica fora de dubtes, porta 
més de 30 anys esperant que sigui declarat Bé Cultura 
d’Interès Nacional (BCIN) malgrat reunir condicions 
indiscutibles per ser-ho.

D’altra part, aquest poblat ibèric no està inclòs dins la 
ruta dels poblats ibèrics visitables de Catalunya, mal-
grat el seu indubtable interès.

Per contra i de forma lamentable, les restes arqueolò-
giques del poblat ibèric de Burriac a Cabrera de Mar 
ve sent objecte, des de fa anys, d’actes de vandalisme, 
destruccions i excavacinos furtives per desaprensius 
que espolien i malmeten el patrimoni.

Tot això porta afegit que els ciutadans de Catalunya i 
el Maresme no en puguin gaudir d’aquest jaciment el 
que comporta que tampoc es puguin obtenir els bene-
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ficis econòmics pels serveis de tota mena –hosteleria, 
restauració, comerç del seu entorn –Cabrera de Mar, 
Vilassar de Mar, Mataró– que es derivarien del fet que 
fos reconegut oficialment, fos visitable, estigués ben 
conservat, correctament protegit i promocionat.

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. Completar els tràmits necessaris per declarar 
el poblat ibèric de Burriac, al municipi de Cabera de 
Mar, com a Bé Cultura d’Interès Nacional (BCIN), en 
el termini de sis mesos, en atenció a reunir condicions 
indiscutibles per ser-ho.

Segon. Incloure el poblat ibèric de Burriac, al munici-
pi de Cabera de Mar, dins la ruta dels poblats ibèrics 
visitables de Catalunya, en el termini de sis mesos, pel 
seu indubtable interès.

Tercer. Adoptar de forma immediata un pla d’actua-
ció intensiva que inclogui les mesures necessàries i 
imprescindibles per vigilar, preservar i restaurar pro-
gressivament el poblat ibèric de Burriac al municipi 
de Cabrera de Mar, per tal de posar fi als actes de van-
dalisme, destruccions, excavacions furtives, espoli de 
restes i destrucció patrimonial de que ve sent objecte.

Quart. Realitzar les anteriors actuacions amb la par-
ticipació i col·laboració de l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar, del Consell Comarcal del Maresme i de les en-
titats científiques,-culturals, arqueològiques i museís-
tiques que més s’han ocupat d’aquest poblat ibèric de 
Burriac.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport interurbà entre Mataró i Barcelona 
i Mataró i la Universitat de Bellaterra
Tram. 250-01079/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64453 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent sobre millores a introduir en el ser-
vei de transport públic interurbà entre Mataró-Barce-
lona (línies C-1, C-2) i Bellaterra (línia C-5) per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Recentment l’empresa Casas-Moventis, titular de la 
concessió de la línia de transport interurbà entre Ma-
taró i Barcelona ha presentat tres nous autobusos, ve-
hicles més moderns i ben equipats. Un dels tres vehi-
cles, que donarà servei a les línies C1 i C2, permetrà 
guanyar tan sols 6 places assegudes a la línia Mataró-
Barcelona per autopista, en tant que els altres dos fa-
ran el trajecte per la N-II (línia C10), amb parades als 
diferents municipis maresmencs.

Aquesta ampliació, però no suposa cap millora subs-
tancial pel que fa a la capacitat i comoditat del servei 
per a un trajecte que, com el interurbà entre Mataró i 
Barcelona i Mataró-Universitat autònoma a Bellaterra 
(C-5), pateix sobreocupació. En efecte, en els darrers 
mesos, s’han acumulat les protestes d’aquests usuaris 
per la sobreocupació dels autobusos, fins el punt que 
cada dia hi ha més usuaris obligats a viatjar dempeus 
de Barcelona o de Bellaterra a Mataró. La situació es 
dóna sobretot a finals de setmana i en les hores pun-
tes, moment en què els usuaris tornen a casa després 
de plegar de treballar o quan finalitzen les classes uni-
versitàries. El fet d’anar a peu dret de manera repetida 
per autopista genera la lògica alarma entre els usuaris.

Aquesta situació és a més de incomoda, perillosa i il-
legal doncs el Reglament de transport per carretera 
sols permet que viatgin passatgers dempeus si la velo-
citat dels vehicles no supera els 80 km/hora, cosa que 
es supera en el cas d’aquest servei, quan transcórrer 
per les autopistes, doncs sinó seria impossible compli-
mentar els horaris.

Cal constatar que a la línia C1 hi ha horaris específics 
que sempre tenen sobreocupació, per tant no són situa-
cions excepcionals sinó que l’empresa Casas-Moventis 
sap perfectament que hi haurà gent dreta, i no un o 
dos, pràcticament tothom que puja a la parada de Plaça 
Tetuan va dret cap a Mataró en alguna franja horària.

Les averies per problemes mecànics dels vehicles ai-
xí com el mal estat de les instal·lacions interiors són 
constants i molt evidents.

Recentment l’Ajuntament de Mataró s’ha adreçat a la 
Generalitat per reclamar millores per als usuaris de 
les línies d’autobús que connecten Mataró amb Barce-
lona i amb la Universitat Autònoma.
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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 realitzi les inspeccions necessàries per 
comprovar i en el seu cas sancionar i corregir les ir-
regularitats i incomoditats consistents en sobre-ocu-
pació, inseguretat dels usuaris obligats a viatjar dem-
peus i demés que afecten de forma reiterada al servei 
de transport interurbà de les línies C-1, C-2 i C-5 que 
presta l’empresa Casas-Moventis entre Mataró-Barce-
lona i Mataró-Bellaterra, així com el estat de conser-
vació dels vehicles, tant mecànics com interiors, per 
garantir la seguretat i qualitat del servei i evitar ava-
ries.

Segon. Que prengui les mesures necessàries per incre-
mentar la capacitat, la freqüència, la seguretat i la co-
moditat dels servei de transport interurbà de les líni-
es C-1, C-2 i C-5 que presta l’empresa Casas-Moventis 
entre Mataró-Barcelona i Mataró-Bellaterra, atenent 
així les reiterades peticions dels usuaris i del Ajunta-
ment de Mataró.

Tercer. Que realitzi les gestions oportunes per assegu-
rar que els horaris dels serveis interurbans, especial-
ment els de la línia C-5 a la Universitat de Bellaterra, 
cobreixin els horaris lectius de la Universitat, especi-
alment pel que fa a les primeres i a les darreres classes 
del mati i del vespre.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada i d’urgències 
del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac, i la 
recuperació dels horaris del servei d’oficina 
de farmàcia d’aquest municipi
Tram. 250-01080/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 65001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, Núria Segú Ferré, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, 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 de Salut.

Exposició de motius

Les mesures d’estalvi i reducció de serveis del Govern 
de la Generalitat en l’àmbit de la salut estan afectant 
molts serveis d’atenció continuada i d’urgències de 
molts Centres d’Atenció Primària de Catalunya.

Aquestes mesures afecten als més de 35.000 habitants 
de Montcada i Reixac; tot i que la població disposa de 
dos CAP’s (el CAP Jaume I i el CAP Les Indianes), no 
disposa d’atenció continuada i d’urgències les 24 ho-
res. Això fa que, durant les nits, els ciutadans en cas 
d’urgència hagin de desplaçar-se al CUAP de Ripollet, 
en uns horaris on no es disposa de transport públic que 
connecti Montcada i Reixac amb l’esmentat CUAP de 
Ripollet. Aquest fet, a més, ha coincidit també amb la 
reducció del transport sanitari en aquesta zona, i amb 
la reducció horària de les oficines de farmàcia.

Tot i que la intenció inicial del CatSalut era tancar 
el servei d’atenció continuada i d’Urgències del CAP 
Jaume I de les 20h fins a les 8h del dia següent, la pres-
sió dels veïns, a través de la Plataforma en Defensa de 
la Salut Pública, i de l’Ajuntament de la ciutat, varen 
aconseguir que el servei restés obert fins les 24 hores.

El passat dia 11 de març d’enguany, la FAVMIR va 
organitzar un acte públic a Montcada i Reixac amb in-
vitació a tots els grups parlamentaris, en el que es va 
fer palesa la necessitat, per als veïns, de poder comp-
tar amb el servei d’atenció continuada i d’urgències 24 
hores al municipi, necessitat que reiteradament ha es-
tat desatesa pel Govern de la Generalitat.

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

Proposta de resolució

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

1. Reobrir el servei d’atenció continuada i d’urgències 
del CAP Jaume I de Montcada i Reixac les 24 hores 
del dia, tots els dies de l’any.

2. Recuperar els horaris del servei d’oficina de farmà-
cia a Montcada i Reixac.

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta; Núria Segú Ferré, dipu-
tada, del GP SOC
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Proposta de resolució de rebuig del projec-
te d’execució i declaració d’utilitat pública 
de la línia elèctrica entre Adrall i la frontera 
d’Andorra de Red Eléctrica de España
Tram. 250-01081/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 65002 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació.

Exposició de motius

Atesa la sol·licitud d’aprovació del projecte d’execu-
ció i declaració d’utilitat pública de la línia elèctrica 
de 220 kV per la connexió entre Adrall i la Frontera 
d’Andorra per part de Red Eléctrica de España (REE).

Atès que l’impacte ambiental i paisatgístic d’aquesta 
infraestructura afecta de manera important al conjunt 
del nostre territori.

Atès que els diferents Ajuntaments i propietaris afec-
tats han presentat al·legacions per tal de minimitzar els 
efectes negatius d’aquesta obra.

Atès que cal esgotar tots els recursos possibles per tal 
d’assegurar que s’accepten les al·legacions que s’han 
presentat.

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació és l’or-
ganisme encarregat de rebre i resoldre les al·legacions 
presentades.

Atès que en moltes de les al·legacions es proposava 
l’elaboració d’un pla especial, la modificació del traçat 
actual, el desmuntatge de la línia actual o el soterra-
ment de la nova línia, entre d’altres.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament rebutja el projecte d’execució i decla-
ració d’utilitat pública de la línia elèctrica de 220 kV 
per la connexió entre Adrall i la Frontera d’Andorra 
per part de Red Eléctrica de España (REE).

El Parlament insta al Govern a: 

2. Mostrar el recolzament a les al·legacions presenta-
des pels Ajuntaments de La Seu d’Urgell, Ribera de 
l’Urgellet, Montferrer i Castellbò i les Valls de Vali-

ra, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental i 
econòmic d’aquesta línia elèctrica.

3. Concretar en el termini d’un mes una reunió urgent 
amb el Conseller d’Empresa i Ocupació i els alcaldes 
dels Ajuntaments afectats per consensuar les mesures 
a emprendre.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, Òscar Ordeig i Molist; diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-01082/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 65003 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Viladecans és un municipi jove que encara ha de créi-
xer més, albergant nous nuclis familiars amb previsió 
de creixement de natalitat en pocs anys. La projecció 
de l’Ajuntament de Viladecans és d’arribar als 75.000 
habitants. Així, una població jove preocupada pel seu 
futur i que lluita diàriament per superar les dificultats 
i garantir una bona qualitat de vida. Assolir l’èxit edu-
catiu, és l’objectiu pel qual es treballa de manera con-
junta (ajuntament, associacions, barris, comunitat edu-
cativa) ja que és la garantia de futur. El mapa escolar 
determina el model d’ensenyament i la seva qualitat. 
Per això tots els agents implicats defensen des de fa 
molt temps un mapa estable, on totes les escoles, es-
coles bressol i instituts puguin desenvolupar els seus 
projectes amb autonomia de centre.

A través de les taules mixtes la delegació territorial 
del Baix Llobregat i l’ajuntament s’ha treballat any re-
re any aquest mapa. Així mateix, s’ha de reconèixer la 
sensibilitat i els intents de flexibilitat que aquesta de-
legació territorial d’ensenyament, tot i els problemes 
econòmics i la davallada de natalitat a la nostra ciutat 
que han posat en risc diferents centres com enguany 
l’escola Mediterrània, han mostrat en tot moment, aju-
dant a trobar vies d’encontre.
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Des de l’ajuntament s’han posat sobre la taula propos-
tes per tal de garantir la seva continuïtat; projectes es-
cola/institut podrien actuar de reguladors i fer front als 
continus desequilibris primària/secundària fruits de la 
demografia, Mantenir les ràtios a 25 alumnes ajuda a 
no prescindir de P-3 a diferents escoles de la ciutat. 
Mantenir les mateixes obligacions a l’escola pública 
com a la concertada distribueix més equitativament 
així com contribueix a la igualtat d’oportunitats.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a garantir a les famílies la continuïtat del Me-
diterrània, oferint el P-3 i tots els nivells per tal de con-
solidar l’escola.

2. El Parlament insta al Govern a donar passes en el 
projecte de consolidació de l’escola Mediterrània con-
templant els compromisos de cessió de sòl fets per 
l’ajuntament, així com el estudi de les mesures plan-
tejades pel Consistori de l’Ajuntament de Viladecans a 
la Delegació Territorial d’Ensenyament del Baix Llo-
bregat com ara la possibilitat de convertir l’Escola Me-
diterrània en un institut-escola.

3. El Parlament insta al Govern a garantir un mapa 
educatiu estable a Viladecans sense posar en risc en 
cap moment cap altra escola pública de primària.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Eva Granados Galiano, diputades, 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la dotació necessària de personal per a 
atendre els jutjats de violència de gènere

Tram. 250-01083/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 65004 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

A Catalunya, en el que portem de 2014, han hagut 6 
víctimes mortals per violència masclista, els mateixos 
casos que van haver-hi durant tot l’any 2013. L’informe 
de l’Agència Oficial de Drets Fonamentals de la Unió 
Europea (FRA) diu que 1 de cada 3 europees entre 18 
i 74 anys han patit violència física o sexual, això es tra-
dueix en el 7% de les dones dels 28 països de la Unió 
Europea en el 2013.

Aquestes dades indiquen que la violència masclista és 
encara un problema social. La creació de lleis com la 
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesu-
res de protecció integral contra la violència de gène-
re i la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista, estableixen campa-
nyes de sensibilització, prevenció i detecció, protocols 
de mesures en els àmbits públics, en particular els de 
l’atenció a les dones i en l’educació, que, conjuntament 
amb les polítiques públiques, aborden aquest tipus de 
violència.

Malauradament, desprès d’anys de legislació, encara 
trobem bastants obstacles que impedeixen poder arri-
bar a la eradicació d’aquest tipus de violència.

La crisi econòmica i les polítiques d’austeritat del Go-
vern de l’Estat i de la Generalitat han agreujat la si-
tuació de violència de moltes dones, al patir moltes 
d’elles, una forta dependència econòmica per part de 
les seves parelles. Per una banda, l’Estat ha reduït un 
30% el pressupost en els darrers tres anys, i per l’al-
tra banda, el Govern de la Generalitat ha reduït en un 
22% el pressupost destinat a polítiques de dones des de 
l’any 2012 al 2014, i té la intenció de reduir en un 20% 
de la plantilla dels jutjats de violència de gènere.

El repunt de la violència masclista és un greu proble-
ma social que requereix una actuació urgent i contun-
dent per part del Govern de la Generalitat. El Govern 
ha de donar resposta a les víctimes de violència mas-
clista. Cal una acció d’urgència que permeti protegir 
a les dones.

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

Proposta de resolució

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

Aturar la reducció de personal destinat als Jutjats de 
Violència de Gènere, revertir-la, i garantir en tot mo-
ment que es mantenen els nivells de dotació de perso-
nal necessaris per atendre aquests Jutjats.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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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 dels 
serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport

Tram. 270-00010/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64380 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 154 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposi-
ció de llei següent: 

Exposició de motius

Tal i com denúncia la Xarxa per la Sobirania Ener-
gètica, a Catalunya creix la pobresa, avui 2,2 milions 
de persones viuen sota el llindar de la pobresa, gaire-
bé 1 de cada 3 persones, d’aquestes 300.000 són nens 
i nenes. La xifra de persones en situació de pobresa 
absoluta (ingressos inferiors a 3.600 euros anuals per 
persona) supera les 600.000 persones. Per altra banda, 
225.000 famílies tenen tots els seus membres a l’atur 
i més de 95.000 d’aquestes són llars sense cap ingrés. 
Durant el 2012 es van ordenar 25.422 processos de de-
sallotjament (72 per dia), mentre segueixen havent-hi 
80.000 pisos buits.

Segons dades de l’Idescat, a partir de l’Enquesta de 
Condicions de Vida de l’INE, el 10.9% de les llars ca-
talanes (320.700) no poden mantenir l’habitatge a una 
temperatura adequada.

A Catalunya les empreses que distribueixen en règim 
de monopoli la llum (Endesa), el gas (Gas Natural Fe-
nosa) i l’aigua (Agbar), van obtenir respectivament 
2.771 M€, 1.657 M€ i 432,9 M€ de benefici el 2012. A 
costa de pujar la tarifa elèctrica un 83% des de 2003 i 
la d’aigua un 65% des de 2008, a la vegada que talla-
ven l’electricitat a 1,4 milions de persones a l’estat a 
Espanyol així com desenes de milers de talls d’aigua a 
Catalunya el 2013, només a Barcelona 30.000.

De l’increment de tarifes unit a la crisi econòmica i al 
creixement de l’atur es deriva que cada cop més per-

sones resten excloses de l’accés als subministraments 
bàsics de la llar.

Malgrat aquesta situació d’emergència, el govern de 
l’estat s’ha negat a buscar cap solució al respecte. De 
fet, la reforma elèctrica del Govern empitjora la situ-
ació de les persones que menys consumeixen: s’aug-
menta la part fixe de la factura un 18% fet que incre-
mentarà el cost del rebut pels que menys consumeixen 
i els esforços d’estalvi i eficiència de les famílies no 
serviran per res.

Una de les principals eines per la redistribució de la 
riquesa és la fiscalitat. Els tributs permeten que les 
persones amb més recursos contribueixin més i les 
que tenen menys recursos paguin menys. Una política 
fiscal justa i progressiva passaria per incrementar els 
impostos directes en funció de la renda en lloc d’in-
crements indiscriminats dels impostos directes com 
l’IVA que afectem més a aquells que menys recursos 
tenen. Per aquests motius, proposem una rebaixa dels 
tipus de l’IVA dels serveis bàsics, conscients de que no 
és una solució al problema de fons, però que pot con-
tribuir a reduir barreres d’accés a aquests serveis i a 
reduir la pobresa i les desigualtats.

Respecte a l’energia, en els països de la Zona Euro, 
solament Eslovènia (22%), Portugal (23%) i Finlàndia 
(24%) té un tipus d’IVA més elevat que Espanya (21%). 
Itàlia (10%), Irlanda (13,5%), Grècia (13%) i Regne 
unit (5%) apliquen tipus reduïts d’IVA per a l’electri-
citat i el gas natural, i per tant permet l’estalvi dels 
ciutadans en aquest servei bàsic. Espanya podria apli-
car tipus reduïts a l’electricitat, gas natural i calefac-
ció, també, si així ho decidís. Aquesta mesura es deri-
va de l’article 102 de la directiva de l’IVA (Directiva 
2006/112/CE), que afirma que «Els Estats membres 
podran aplicar un tipus impositiu reduït al subminis-
traments de gas natural, d’electricitat i de calefacció 
urbana, sempre que no existeixi risc de distorsió de la 
competència.» Segons informe de l’investigador de la 
Universidades de Vigo Xiral López, en 2007, Itàlia va 
sol·licitar aplicar un tipus reduït d’IVA al subministra-
ment d’electricitat i la Comissió va acceptar aquesta 
reducció (Decisió de 30 d’abril de 2007) basant-se en 
el citat article 102 de la Directiva de l’IVA.

Respecte als subministraments d’aigua, actualment el 
tipus reduït del 10% a Espanya, en al Zona Euro, so-
lament Estònia (20%), Eslovàquia (20%) i Finlàndia 
(24%) tenen tipus impositius més alts. En aquest cas, 
els serveis de subministrament d’aigua, es troba inclòs 
en l’Annex III de la llista de lliurament de béns i pres-
tacions de serveis que podran estar subjectes als tipus 
reduïts de l’IVA a que es refereix l’article 98 de la Di-
rectiva. És a dir, que un canvi del tipus de l’aigua del 
10% al 4% es podria fer amb un simple canvi de re-
dactat de la llei de l’IVA.

Un altre servei bàsic que està encarint-se desproporci-
onadament generant pobresa i desigualtat és el trans-
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port públic, que té un tipus del 10% a Espanya. En el 
cas del transport, podem veure com a Dinamarca, Ir-
landa, Regne Unit, Eslovàquia, Malta i Holanda no es 
paga IVA; i que a Alemanya, Portugal o Xipre els ti-
pus són més baixos. Igual que en el cas de l’aigua, hi 
ha marge legal per baixar el tipus d’immediat a l’estar 
inclòs en l’Annex III de la Directiva de l’IVA. Sola-
ment és una qüestió de voluntat política.

La situació de pobresa energètica necessita solucions 
de manera urgent, i d’un canvi d’actitud per part del 
Govern de l’Estat, que fins el moment s’ha negat a rea-
litzar cap tipus d’actuació al respecte. Actitud que con-
trasta especialment amb la celeritat de l’executiu en 
aprovar la modificació de l’IVA aplicable als objectes 
d’art que passaran de tributar un 21% (tipus general de 
l’impost) al 10% (tipus reduït). En aquest cas no va ser 
necessari esperar a l’informe sobre reforma fiscal que 
estaven elaborant els experts anomenats pel Ministeri 
d’Hisenda.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics: aigua, electricitat, gas i transport.

Títol únic. Modificació de la llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’Impost sobre el Valor afegit 
sobre els serveis bàsics: aigua, electricitat, gas i 
transport.

Article 1. IVA reduït per al preu d’aigua, 
electricitat i gas d’ús domèstic i transport 
públic.

Es modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’Impost sobre el Valor Afegit.

S’afegeix un nou epígraf al número 2 de l’apartat dos 
de l’article 91 «Tipus impositius reduïts del 4%», amb 
la següent redacció: 

«Atès el caràcter de bé bàsic, l’aigua, l’electricitat, el 
gas a nivell domèstic i el transport necessaris per al 
benestar i la salut»

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
centres penitenciaris i les polítiques de per-
sonal amb relació a l’obertura de nous cen-
tres penitenciaris
Tram. 300-00168/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65407 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 02.05.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 7 i 8 de maig de 2014.

Sobre la situació dels centres penitenciaris a Catalu-
nya i les polítiques de personal com a conseqüència de 
l’obertura de nous centres penitenciaris

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Interpel·lació al Govern sobre el desenvolu-
pament rural
Tram. 300-00169/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 65460 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 02.05.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 de 
maig de 2014.

Sobre desenvolupament rural.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre la política tri-
butària i econòmica del Govern de l’Estat
Tram. 300-00170/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 65462 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 02.05.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 de maig de 
2014.

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
en relació a la política tributària i econòmica del go-
vern de l’estat?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2014

Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
vinculades al servei públic de la justícia
Tram. 300-00171/10

Presentació
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 65463 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 02.05.2014

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 7 i 8 de maig de 2014.

– Quines són les actuacions del Govern de la Genera-
litat vinculades al servei públic de la Justícia a Cata-
lunya, especialment pel que fa l’accés a la justícia dels 
ciutadans i el model penitenciari català?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2014

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’estat dels 
centres penitenciaris
Tram. 300-00172/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 65473 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 02.05.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 de 
maig de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre l’estat actual dels centres penitenciaris a Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva
Tram. 300-00173/10

Presentació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 65487 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 02.05.2014

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 7 i 8 de maig de 2014.

– Sobre l’escola inclusiva

Palau del Parlament, 2 de maig de 2014

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada
Tram. 234-00022/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 25 d’abril de 2014, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
per la diputada Marina Geli i Fàbrega relatives a les 
activitats professionals, laborals o empresarials que 
exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb 
l’article 12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compa-
tibilitat de la diputada Marina Geli i Fàbrega (tram. 
234-00022/10)

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

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

Renúncia a la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 29 
d’abril de 2014, d’acord amb l’article 17.a del Regla-
ment, ha pres nota de la renúncia a la condició de di-
putat al Parlament de Catalunya de Jordi Cañas Pérez, 
del GP de Ciutadans, amb efectes des del dia 29 d’abril 
de 2014.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

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

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

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària
Tram. 406-00005/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista; Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va; Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64370; 64398; 64516 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

Reg. 64370

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix el Regla-
ment del Parlament, comunica que la diputada Mont-
serrat Capdevila Tatché i la diputada Alícia Romero
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Llano han estat designades membres de la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 64398

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica que els diputats Laura Mas-
sana Mas, David Companyon i Costa ha estat desig-
nats membre de la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Reg 64516

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica que els diputats 
Joan Morell i Comas i Benet Maimí i Pou han estat 
designats membres de la Comissió d’Estudi de la Re-
forma Horària.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 408-00018/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 29 
d’abril de 2014, d’acord amb la Junta de Portaveus i 
d’acord amb l’article 41.2 del Reglament, ha acordat 
que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya.

D’acord amb els antecedents i el manifestat a la Junta 
de Portaveus, la Mesa de la Comissió tindrà exclusi-
vament un president com a òrgan rector. Així mateix 
s’ha encomanat al lletrat que ha d’assistir la Comissió 
de fer les funcions de secretari, als efectes d’aixecar 
l’acta de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau del 
president, les certificacions que correspongui.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 262/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Joven-
tut, corresponent al 2010
Tram. 290-00224/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 63928 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00224/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 262/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 4/2013, 
sobre l’Agència Catalana de la Joventut, corresponent 
al 2010.
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt 3.a) de la Resolució 262/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 4/2013, 
sobre l’Agència Catalana de la Joventut, corresponent 
al 2010 (núm. tram. 290-00224/10), us fem avinent 
que ja s’ha definit el Contracte Programa entre el De-
partament de Benestar Social i Família i l’Agència Ca-
talana de la Joventut en els termes previstos en la reso-
lució i d’acord amb la Llei 6/2006, de 26 de maig, de 
creació de l’Agència Catalana de la Joventut.

La formalització i aprovació d’aquest Contracte Pro-
grama es durà a terme en el marc del Consell d’Admi-
nistració de l’Agència Catalana de la Joventut que n’és 
l’òrgan col·legiat i que es reunirà, tal i com està previst, 
el proper mes de juny.

Barcelona, 16 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 447/X, 
sobre el control dels accessos a les dàrsenes 
del port de Vilanova i la Geltrú
Tram. 290-00399/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 63964 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

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 447/X, sobre el con-
trol dels accessos a les dàrsenes del port de Vilanova 
i la Geltrú (tram. 290-00399/10), us informo del se-
güent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha mantin-
gut el diàleg entre les parts implicades i s’ha arribat a 
un acord.

Actualment s’està treballant en la remodelació dels ac-
cessos al port de Vilanova i la Geltrú, reforçant l’en-
llumenat i dotant el port de mesures de seguretat ja 
que està previst que el proper dia 15 de maig es retiri 
la tanca.

Barcelona, 17 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 448/X, 
sobre el tancament de l’abocador de coll Car-
dús, a Vacarisses
Tram. 290-00400/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 63965 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

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 448/X, sobre el 
tancament de l’abocador de coll Cardús, a Vacarisses 
(tram. 290-00400/10), us informo del següent:

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha inici-
at els tràmits per l’execució forçosa del compliment 
del requeriment de 29 de maig de 2013, de cessament 
d’entrada de residus al dipòsit de classe II de Vaca-
risses, propietat de l’empresa HERA TRATESA SAU, 
fins que no s’hagi autoritzat el canvi substancial que 
està en tramitació.

El calendari i morfologia previst en l’autorització de 
2009 s’ha de revisar d’acord amb la realitat morfològi-
ca actual. L’empresa està preparant el projecte i calen-
dari de restauració del dipòsit.

Pel que fa al control de la instal·lació, l’ARC du a ter-
me un programa de control d’inspecció periòdica so-
bre aquest tipus d’activitat, amb control de deposició 
dels residus, cobriment, control d’aigües subterrànies i 
emissions de biogàs.

Les males olors als dipòsits estan relacionades amb els 
residus biodegradables que s’hi dipositen. En aquest 
sentit, i per limitar i controlar més acuradament l’en-
trada de residus biodegradables als dipòsits, el Pro-
grama General de Prevenció i Gestió de Residus i Re-
cursos de Catalunya 2013-2020 (en fase d’aprovació) 
preveu en el seu «Annex 13 propostes d’actuació» una 
sèrie d’actuacions que han de culminar en una «Regla-
mentació tècnica de la limitació d’entrada de residus 
biodegradables als dipòsits».

Paral·lelament, el Programa inclourà referències d’im-
pacte odorífer per diferents tipus d’instal·lacions, espe-
cialment aquelles que tracten residus biodegradables.

Per últim, la comissió de seguiment del dipòsit con-
trolat està constituïda des de l’any 1995 (Consell Sec-
torial de Seguiment de l’Abocador de Coll Cardús). 
En aquesta comissió hi ha representats l’Ajuntament, 
la Federació d’Associacions de Veïns de Vacarisses, 
l’ARC, l’empresa TRATESA i el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental.

En compliment d’aquesta resolució, el passat 6 de 
març el Director de l’ARC va comunicar a l’alcalde de 
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Vacarisses la necessitat d’incloure l’Associació Prou 
Pudors de Coll Cardús a la comissió esmentada.

Barcelona, 17 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 449/X, 
sobre el millorament de l’estació del servei de 
rodalia de Premià de Mar
Tram. 290-00401/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 63973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a donar resposta a la sol-
licitud d’informació amb número de tramitació 290-
00401/10, 449/X, sobre el millorament de l’estació del 
servei de rodalia de Premià de Mar, presentada per la 
Il·lustre senyora Meritxell Roigé i Pedrola, diputada 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, l’Il-
lustre senyor Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del 
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, l’Il·lustre senyor Jordi Terrades i Santacreu, dipu-
tat del Grup parlamentari Socialista, l’Il·lustre senyor 
Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Al-
ternativa, l’Il·lustre senyor Jordi Cañas Pérez, diputat 
del Grup parlamentari de Ciutadans i l’Il·lustre senyor 
Quim Arrufat Ibáñez, diputat del Grup Mixt.

Barcelona, 22 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 63973).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 30.05.2014 al 20.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 23.06.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 450/X, 
sobre la posada en funcionament de l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Sant Jaume 
d’Enveja

Tram. 290-00402/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 63966 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

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 450/X, sobre la 
posada en funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Sant Jaume d’Enveja (tram. 290-
00402/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat, a través de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, continua treballant en l’elaboració 
d’un conveni que faci possible la gestió, l’explotació 
i la posada en marxa de la depuradora de Sant Jaume 
d’Enveja. En aquest sentit, la redacció d’aquest conve-
ni, que s’haurà de subscriure per part del Govern de la 
Generalitat i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
medi Ambient, està en avançat estat d’execució.

Barcelona, 17 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 451/X, 
sobre la inclusió de la indicació de l’accés a 
un restaurant en la senyalització de la carrete-
ra C-14 a Peramola

Tram. 290-00403/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 63967 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

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 451/X, sobre la in-
clusió de la indicació de l’accés a un restaurant en la 
senyalització de la carretera C-14 a Peramola (tram. 
290-00403/10), us informo del següent:

La senyalització d’activitats en accessos està restringi-
da a aquelles cruïlles on no hi ha senyalització d’orien-
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tació de nuclis, per tant, en aquest cas no s’escau la in-
dicació dels serveis sol·licitats.

Barcelona, 17 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 452/X, 
sobre la inclusió de la indicació de l’accés a 
Peramola a la intersecció de la carretera C-14 
amb la LV-5119
Tram. 290-00404/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 63968 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

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 452/X, sobre la in-
clusió de la indicació de l’accés a Peramola a la inter-
secció de la carretera C-14 amb la LV-5119 (tram. 290-
00404/10), us informo del següent:

En primer terme, cal informar que no hi ha cap in-
tersecció de la carretera LV-5119 amb la C-14. Hi ha 
una intersecció de la carretera C-14 amb un camí as-
faltat, que permet l’accés a Nuncarga. Aquesta inter-
secció amb el camí d’accés a Nuncarga se situa entre 
el pk 136 i pk 137 de la C-14. La senyalització actual 
en aquest accés a un camí té les mencions de Nuncar-
ga, Aguilar i La Clua.

Atès que en el possible itinerari d’accés a Peramola 
des de la intersecció de la C-14 esmentada ens trobem 
primer amb un camí que arriba al nucli de Nuncarga 
i per arribar a Peramola cal passar per altres camins, 
i atès també que existeix un itinerari directe d’accés 
a Peramola des de la C-14 entre els PK 144 i 145 a 
través de la carretera LV-5118 (itinerari per carretera i 
ben senyalitzat). Considerem correcta la senyalització 
existent a la cruïlla situada entre els PK 136 i el 137 de 
la C-14, amb les mencions de Nuncarga, Aguilar i La 
Clua, tenint en compte els criteris del Pla director de 
senyalització.

Barcelona, 17 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 453/X, 
sobre el millorament del procediment d’acre-
ditació i la vigència de la condició de bene-
ficiari de descomptes per a usuaris del túnel 
del Cadí
Tram. 290-00405/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 63969 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

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 453/X, sobre el mi-
llorament del procediment d’acreditació i la vigència 
de la condició de beneficiari de descomptes per a usu-
aris del túnel del Cadí (tram. 290-00405/10), us infor-
mo del següent:

El passat 25 d’octubre de 2013 aquest Departament va 
fer públic que a partir de l’1 de gener de 2014 s’aplica-
rien les següents millores:

– Ampliació del termini per la renovació de documen-
tació de 12 a 36 mesos.

– Implantació, en un màxim de 26 mesos, d’un model 
de control automàtic de les dades i documentació re-
querida per l’Administració.

– Simplificació de la renovació de la documentació per 
part de pensionistes i estudiants per acreditar la seva 
condició, així com la introducció d’un nou epígraf de 
documentació a aportar per determinades persones no 
incloses en cap dels supòsits existents fins el moment 
(ex. mestresses de casa, vidus/es), que s’està analitzant 
i concretament de forma coordinada i conjunta amb 
els Consells Comarcals i la societat concessionària 
d’aquesta via.

Barcelona, 17 d’abril de 2017

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 454/X, 
sobre el millorament del servei de rodalia en-
tre Barcelona i Manresa
Tram. 290-00406/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 63970 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00406/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 454/X, 
sobre el millorament del servei de rodalia entre Barce-
lona i Manresa.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment als punts b i c de la Resolució 
454/X, sobre el millorament del servei de rodalia entre 
Barcelona i Manresa (núm. tram. 290-00406/10), us 
informo del següent:

Pel que fa a la petició d’acordar amb el Consorci Via-
ri del Bages altres millores de serveis de transport en 
el marc del Pla de Transport de Viatgers de Catalu-
nya i del contracte de serveis de Rodalies cal tenir pre-
sent que en aquests moments s’està treballant en la re-
dacció del Pla de transports de viatgers de Catalunya. 
Aquest s’ha de sotmetre a informació pública i insti-
tucional. En aquesta fase es preveu comptar amb les 
al·legacions del Consorci Viari del Bages i de la resta 
d’institucions i administracions locals del Bages.

D’altra banda, aquest Departament ha demanat el Mi-
nisteri de Foment l’impuls dels projectes que definei-
xen les actuacions per a la millora del temps de viatge 
a la línia R4, com és el cas del nou túnel de Montca-
da, previst tant al Pla d’Infraestructures ferroviàries 
de Rodalies de Barcelona com al Pla Director d’Infra-
estructures del transport públic col·lectiu de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 2011-2020, entenent que 
en el marc dels treballs de redacció de l’estudi infor-
matiu, com durant la seva avaluació ambiental, s’ana-
litzarà la integració territorial i ambiental de cadascu-
na de les solucions que es proposin, i en aquest sentit 
l’òrgan ambiental competent vetllarà per evitar o mi-
nimitzar les afeccions.

Barcelona, 17 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 455/X, 
sobre el desdoblament de la carretera B-124 
com a prolongació de la ronda Oest de Saba-
dell
Tram. 290-00407/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 63971 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

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 455/X, sobre el des-
doblament de la carretera B-124 com a prolongació de 
la ronda Oest de Sabadell (tram. 290-00407/10), us in-
formo del següent:

El Govern, mitjançant aquest Departament ha iniciat 
els estudis de planejament, a nivell d’encaix previ, de la 
duplicació de la carretera B-124 i la seva connexió amb 
la Ronda Oest de Sabadell. Aquests estudis tindran en 
compte, com una de les alternatives considerades, l’es-
quema viari de la proposta de la Plataforma Sant Julià.

Barcelona, 17 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 460/X, 
sobre la clausura de l’abocador de les Valls, a 
Santa Maria de Palautordera, i la recuperació 
paisatgística de l’indret tramitada per l’ajunta-
ment d’aquesta població
Tram. 290-00412/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 63972 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

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 460/X, sobre la 
clausura de l’abocador de les Valls, a Santa Maria de 
Palautordera, i la recuperació paisatgística de l’indret 
tramitada per l’Ajuntament d’aquesta població (tram. 
290-00412/10), us informo del següent:

Es preveu el tancament del dipòsit controlat de Santa 
Maria quan s’exhaureixi l’actual capacitat disponible, 
d’acord amb el que estableix la seva autorització i tenint 
en compte les condicions que ha de complir pel que fa 
a la morfologia del vas al final del període d’explotació.
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La vida útil del dipòsit es troba condicionada al ritme 
d’entrades de residus, que darrerament ha sofert una 
disminució important per la conjuntura econòmica i al 
desplegament d’instal·lacions de tractament de la resta, 
així com a d’altres factors com la densitat dels residus, 
l’extracció de lixiviats, etc.

El Govern no té coneixement que hi hagi una previsió 
d’ampliació.

Barcelona, 17 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 464/X, 
sobre l’elaboració d’un pla de prevenció i d’ex-
tinció d’incendis
Tram. 290-00416/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 64354 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 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 número 
de tramitació 290-00416/10, sobre l’elaboració d’un pla 
de prevenció i d’extinció d’incendis, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Barcelona, 22 d’abril de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
64354).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 06.06.2014 al 30.06.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 01.07.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

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

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 64518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller d’Interior 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 10 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de l’apartat e) de la Moció 
65/X del Parlament de Catalunya, amb número de tra-
mitació 390-00065/10, sobre polítiques de seguretat 
pública, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 24 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
64518).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de Lletra 
e): 8 dies hàbils (del 25.04.2014 al 07.05.2014) del ter-
mini que disposa el Govern per a retre comptes davant 
la Comissió corresponent, el qual finirà el 08.05.2014, 
a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.
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Control del compliment de la Moció 67/X, 
sobre la infància
Tram. 390-00067/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 63929 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

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 a la Moció 67/X, sobre la infància (tram. 
390-00067/10), us informo que mitjançant la Instruc-
ció 3/2010, la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (DGAIA), va instar a tots els centres 
de la xarxa de centres de protecció de la DGAIA a do-
nar a conèixer la Carta a tots els infants i adolescents 
i a adaptar tots els reglaments de règim interior dels 
centres, una adaptació que la DGAIA ha contrastat. 
Aquesta Carta inclou com adreçar-se a un tutor o di-
rector de centre, com adreçar-se a la DGAIA i com 
adreçar-se al Síndic de Greuges per a formular una 
queixa o un suggeriment.

Recentment s’ha reforçat el control i seguiment per 
part de tots els centres de la xarxa de protecció de la 
DGAIA, en resposta a les darreres recomanacions del 
Síndic de Greuges.

Barcelona, 23 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 63930 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

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 a la Moció 68/X, sobre els programes de 
prevenció de la violència masclista i les relacions abu-
sives entre els joves (tram. 390-00068/10), us informo 
que:

La Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista, recull en el seu l’articulat l’obligato-
rietat de fer-ne una avaluació cada tres any. Per aquest 

motiu l’any 2011 se’n va fer la primera avaluació. 
D’aquesta avaluació es van extreure conclusions com, 
per exemple, que calia fer més difusió de la Línea te-
lefònica d’atenció a dones amb situació de violència 
masclista 900900120.

El programa Estimar no fa mal s’emmarca en les ac-
tuacions estratègiques de sensibilització i prevenció. 
Aquest programa respon a la voluntat d’endreçar, ho-
mogeneïtzar i millorar l’eficàcia del conjunt de les 
actuacions preventives així com dels continguts que 
s’adrecen a joves adolescents que es realitzen des de 
les diferents administracions públiques i institucions.

Dins del programa Estimar no fa mal, i amb l’objectiu 
d’evitar o reduir la violència masclista, es despleguen 
actuacions preventives i de sensibilització de caràc-
ter pedagògic i/o formatiu adreçades a persones joves 
d’entre 10 i 19 anys, a professionals de tots els àm-
bits que treballen amb aquests joves i que poden actu-
ar com a agents preventius, així com a pares i mares.

Així, amb la finalitat de prevenir relacions abusives 
entre les joves es realitza formació a l’alumnat. Es fan 
tallers de sensibilització de relacions abusives adre-
çats a nois i noies de secundària, de 4 hores de durada, 
que imparteix l’alumnat dels cicles formatius de grau 
superior d’Animació Sociocultural i d’Integració So-
cial com a part de la seva formació en prevenció de 
les relacions abusives (projecte pilot en col·laboració 
amb el Departament d’Ensenyament i la Direcció Ge-
neral de Joventut). L’any 2012, 551 alumnes van rebre 
aquesta formació, l’any 2013 la van rebre 291 alumnes. 
Els continguts d’aquesta formació s’han incorporat al 
Currículum del Grau superior d’Animació Sociocultu-
ral i d’Integració Social.

S’han fet tallers participatius als joves que resideixen 
als centres educatius de Justícia Juvenil del centre edu-
catiu l’Alzina i Can Llupià. L’any 2013 es van realitzar 
2 accions formatives cosa que va significar la formacó 
de 41 adolescents.

També s’ha impartit un taller de prevenció d’abusos 
sexuals als CRAE en col·laboració amb la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència. El 
2013 es va fer aquest projecte pilot amb el qual es va 
impartir formació a 12 joves d’entre 14 i 18 anys.

Pel que fa a la formació del professorat sobre la pre-
venció de les relacions abusives us informo que l’any 
2013 es va elaborar un recull de materials pedagògics 
adreçats a professionals que treballen amb joves ela-
borat en base als continguts originals i adaptacions de 
diversos manuals socioeducatius de treball amb ado-
lescents. La finalitat és la de proporcionar eines i re-
cursos als professionals per treballar des de les aules 
la prevenció de les relacions abusives http://gencat.cat/
icdones/estimarnofamal/professionals.htm

El contingut d’aquests materials inclou propostes for-
matives, continguts teòrics i dinàmiques per imple-

http://gencat.cat/icdones/estimarnofamal/professionals.htm
http://gencat.cat/icdones/estimarnofamal/professionals.htm


5 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 312

4.50.02. INFORMACIó 36

mentar tallers. Aquests materials s’han distribuit als 
espais següents: centres d’educació secundària, punts 
d’Informació Juvenil, espais de lleure, universitats, col-
legis i associacions professionals, regidories de Dones, 
Igualtat, Serveis Socials i Joventut dels diferents ajun-
taments, consells comarcals, comissions tècniques i 
equips comarcals dels circuits contra la violència mas-
clista, grups de treball tècnics de la CNVM i xarxa 
d’Intervenció Integral contra la violència masclista

Durant el 2014 i el 2015 es realitzarà, en col·laboració 
amb el Departament d’Ensenyament, un Programa de 
formació a l’alumnat dels Cicles Formatius de Grau 
Superior d’Educació Infantil, per millorar compe-
tències en la introducció de la coeducació amb nens 
i nenes com a mecanisme de prevenció de la violència 
masclista.

Hi ha previst dissenyar i elaborar uns materials de 
prevenció de relacions abusives per al professorat de 
l’educació primària

També s’ha organitzat formació especialitzada a d’al-
tres agents. Així, l’any 2012 i en col·laboració amb el 
Departament de Salut, es va fer formació a 25 profes-
sionals del programa Salut i Escola.

El curs 2012-2013, en col·laboració amb el Departa-
ment d’Ensenyament i la Direcció General de Joven-
tut, es va impartir formació a alumnat i al professorat 
dels CFGS d’Integració social i Animació Sociocul-
tural en prevenció de relacions abusives entre adoles-
cents. En total es van formar 213 alumnes i 12 profes-
sores.

L’any passat, en col·laboració amb la Direcció General 
de Joventut i el Departament de Justícia, es va realit-
zar una experiència pilot de capacitació en prevenció 
de relacions abusives de parella amb 27 professionals 
dels equips educatius de centres educatius de Justícia 
Juvenil, (Centres Educatius de Justícia Juvenil l’Alzina 
i Can Llupi). El dossier pedagògic sorgit d’aquesta ini-
ciativa ha estat editat.

Actualment, s’està treballant en l’elaboració d’un Ma-
nual de formació en prevenció de violència masclista 
Estimar no fa mal: Guia pedagògica i metodològica, 
adreçat als equips educatius dels Centres Residencials 
d’Acció Educativa i també en l’elaboració d’un manu-
al de formació per al col·lectiu de professionals dels 
programes sanitaris d’Atenció a la Salut Sexual i Re-
productiva sobre prevenció de relacions abusives entre 
adolescents.

Com a eines de sensibilització sobre la violència mas-
clista i les relacions abusives entre els joves us infor-
mo que s’han editat en format paper i també en for-
mat digital postals i xapes adreçats a adolescents amb 
elements que ajuden a la identificació i detecció de 
les relacions abusives de parella. (100.000 targetons i 
50.000 xapes).

També s’ha editat en format digital amb claus per de-
tectar el ciberassetjament, i donar eines de prevenció 
i identificació, per evitar relacions abusives mitjançant 
les noves tecnologies.

Actualment estem treballant en un projecte d’edició de 
materials audiovisuals adreçats a adolescents sobre la 
prevenció de relacions abusives de parella que es di-
fondran a través de les xarxes socials per provocar un 
efecte viral.

L’any 2013 l’Institut Català de les Dones va encarregar 
a l’associació Dones Juristes que elaborés un informe 
sobre els drets de les adolescents davant la violència 
masclista, per tal de dibuixar quin és el marc legal que 
empara la intervenció amb persones menors d’edat, 
quina és la interpretació d’aquest marc per donar ser-
vei als i les adolescents, i quines són les recomanaci-
ons sobre com portar a la pràctica les intervencions.

És per això que s’ha creat dintre de la Comissió Na-
cional per a una intervenció coordinada contra la vi-
olència masclista (CNVM), un grup de treball tècnic 
amb l’objectiu de millorar l’atenció de les dones ado-
lescents en situació de violència masclista d’una forma 
coordinada amb tots els membres de la CNVM.

Barcelona, 23 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 64519 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00070/10

Sobre: Control compliment de la Moció 70/X, sobre 
les polítiques de cooperació

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Moció 70/X, sobre les polítiques de cooperació (núm. 
de tram. 390-00070/10), us informo, amb el document 
annex facilitat per la Secretaria d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea, de les actuacions que s’han portat a 
terme.

Barcelona, 17 d’abril de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència
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Annex

En relació amb la Moció 70/X, sobre les polítiques de 
cooperació, informem del següent:

En relació amb el punt a):

Sobre els compromisos aprovats i pendents de paga-
ment amb les ONG i altres actors de cooperació, des 
de l’1 de gener de 2014 s’han transferit 428.000€ per a 
projectes consignats amb pressupost 2012 i 2013.

Pel que fa a l’ajut humanitari, l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament ha destinat recent-
ment 220.000€ per a l’emergència de les Filipines i 
75.000€ per a la de Síria. Pel que fa a l’emergència de 
les Filipines, són cinc els projectes que d’Acció con-
tra la Fam, Save the Children, Unicef, World Vision i 
Creu Roja estan executant. Per la seva part, l’ACNUR 
–l’Agència de les Nacions Unides pels Refugiats– i 
l’Associació Catalana per la Pau són les que executen 
dues actuacions en el marc de l’emergència a Síria.

Referent al punt b):

En aquests moments –i seguint la classificació del Pla 
director 2011-2014– estan en execució 104 projectes 
de la línia estratègica de cooperació al desenvolupa-
ment, 60 de la línia estratègica d’Educació pel Des-
envolupament i 7 de la línia estratègica d’Acció Hu-
manitària

En relació amb l’objectiu estratègic de drets humans, 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment està donant suport a 10 actuacions de les quals 
cal destacar el treball per promoure els drets humans 
de les dones empobrides de Bolívia que resideixen en 
nuclis urbans, que l’Associació Observatori de Drets 
Humans porta a terme; la construcció de l’observato-
ri en drets econòmics, socials, culturals i ambientals 
amb organitzacions socials i comunitàries a la zona 
nord-oriental de la ciutat de Medellín, que executa l’or-
ganització Paz con Dignidad; l’actuació que el Centre 
Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les 
Nacions-CIEMEN porta a terme a Catalunya pel fo-
ment de la cooperació entre els actors internacionals 
que treballen pels drets col·lectius dels pobles; i el pro-
grama que porta a terme a Catalunya la Fundació Sa-
ve the Children per la promoció i la defensa dels drets 
dels infants.

Pel que fa a l’objectiu estratègic de construcció de pau, 
l’Agència està finançant 18 actuacions, de les quals cal 
destacar l’actuació que s’està executant a través del 
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupa-
ment-PNUD a Guatemala; el projecte que està exe-
cutant a El Salvador l’organització Asociación Red 
de Solidaridad para la Transformación Social-REDS, 
exigint el dret a la veritat i a la justícia a favor de les 
víctimes (nens i nenes) de desaparició forçada durant 
el conflicte armat; i, finalment, l’actuació finançada a 
l’organització Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad per tal de consolidar els processos de resta-

bliment i reparació de les víctimes del conflicte armat 
intern colombià i les seves associacions, des de l’enfo-
cament basat en drets.

En l’àmbit dels camps de refugiats, i en relació amb 
el que informem al punt a), els fons destinats a emer-
gència de Síria estan servint per donar suport a dues 
actuacions concretes: una dirigida a refugiats sirians 
al Líban i 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.

Quant a la concentració dels esforços en la millora de 
la salut sexual i la salut reproductiva i la reducció de la 
morbimortalitat materna i infantil, l’Agència està do-
nant suport a 11 actuacions.

D’aquestes actuacions, cal destacar el treball per redu-
ir la mortalitat materna que Farmacèutics Mundi porta 
a terme al departament d’Alta Verapaz a Guatemala; 
l’actuació que la Fundació Interarts executa a Bolívia 
per combatre la vulnerabilitat al VIH i els embarassos 
no desitjats de les dones indígenes; el suport al Fons de 
Població de les Nacions Unides (Unfpa) per executar 
el programa mundial per augmentar la seguretat en el 
proveïment de salut reproductiva; el programa que Co-
operacció executa a Mali amb l’objectiu de contribuir 
de manera eficaç a millorar les condicions de l’exercici 
del dret a la salut sexual i reproductiva de les dones, 
amb especial èmfasi a les adolescents; i, finalment, 
l’actuació que la Fundació Clínic porta a terme a Mo-
çambic amb el reforç de les activitats del Pla Nacional 
de control del VIH SIDA del Ministeri de Salut.

Pel que fa al punt c):

L’Agència, responent a les prioritats marcades pel Pla 
director 2011-2014, està donant suport a tres actuaci-
ons que es duen a terme als camps de refugiats sah-
rauís de Tindouf: el projecte finançat a Creu Roja de 
Catalunya té per objectiu millorar la situació nutricio-
nal de la població refugiada sahrauí; així mateix, dó-
na suport a dos programes finançats a la convocatòria 
2010: a Medicus Mundi per millorar la producció de 
medicaments, i a Moviment per la Pau, el Desarma-
ment i la Llibertat-Catalunya (MPDL), per millorar la 
gestió de residus i el sanejament ambiental als camps 
de refugiats de Tindouf.

Sobre el punt d):

L’Agència, responent a les prioritats marcades pel Pla 
director 2011-2014, està donant suport a diverses actu-
acions que s’executen a Palestina i a projectes d’Edu-
cació pel Desenvolupament que es realitzen a Catalu-
nya per la difusió de la situació d’aquest territori. Entre 
les actuacions finançades, destaca l’actuació d’Acció 
contra la Fam de sensibilització a Catalunya sobre la 
fam al territori palestí ocupat; el projecte de millora de 
la sobirania alimentària que Job Creation porta a ter-
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me a la Franja de Gaza; així com l’acció de sensibilit-
zació contra la violència de gènere per ACSUR.

Finalment, s’està executant un projecte d’UNRWA 
–l’Agència de Nacions Unides pels Refugiats de Pa-
lestina a l’Orient Pròxim– finançat per l’ACCD amb 
l’objectiu de contribuir a la fi de la violència de gène-
re dins de la comunitat palestina de Cisjordània, Ga-
za i Jordània, desenvolupant mecanismes de preven-
ció i a través de la millora de la qualitat dels serveis 
d’UNRWA a víctimes de violència de gènere

En relació amb el punt e):

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 mantindrà el seu compromís i el seu su-
port amb la Taula, com ja ho va traslladar el secreta-
ri d’afers Exteriors i de la Unión Europea als respon-
sables de la Taula en la darrera reunió mantinguda el 
passat 4 de febrer de 2014.

Sobre el punt f):

El Govern vetlla especialment perquè en les previsi-
ons d’execució de l’Ajut Oficial al Desenvolupament 
es prioritzi l’àmbit de salut que, malgrat la crisi eco-
nòmica, continua sent Línia Estratègia de Desenvolu-
pament i, treballa per assolir un percentatge proper del 
15% per aquest 2014.

En relació amb el punt g):

El Pla anual 2014 de cooperació al desenvolupament 
concretarà les actuacions a portar a terme per donar 
compliment als compromisos adquirits per aquest any 
del Pla director 2011-2014.

Pel que fa al punt h):

Diplocat manté relacions periòdiques amb tots els ac-
tors de la societat civil, també en l’àmbit de la coope-
ració, en el marc de la Taula de contacte internacional 
de la societat civil. El secretari general de Diplocat, el 
Sr. Albert Royo, va participar com a convidat a la re-
unió del Consell de Cooperació al Desenvolupament, 
celebrada el 3 de març de 2014, per tal de poder expo-
sar els objectius d’aquesta taula, informar de la perio-
dicitat de les seves trobades i convidar els actors de la 
cooperació al desenvolupament, pau i drets humans a 
ser-hi presents. Val a dir que en aquestes reunions ja 
hi participa la presidenta del Consell de Cooperació al 
Desenvolupament, la Sra. Núria Camps.

En relació amb el punt i):

El 2014 es convocaran subvencions de projectes de 
les entitats catalanes per a actuacions d’Educació pel 
Desenvolupament. Els objectius de la convocatòria se-

ran fomentar el treball en xarxa i enfortir les capaci-
tats del sector en matèria d’Educació pel Desenvolu-
pament. Es prioritzaran els eixos temàtics de gènere 
(apoderament de les dones); drets humans i cultura de 
pau (basat en la concepció holística i amb un èmfa-
si especial a la dimensió dels drets col·lectius dels po-
bles); i economia social i consum responsable.

Sobre el punt j):

El passat 18 de febrer es va nomenar com a directo-
ra general de Cooperació al Desenvolupament la Sra. 
Marta Macias. La voluntat és donar un nou impuls a 
la política pública de cooperació al desenvolupament, 
pau i drets humans. La nova direcció ha manifestat el 
seu compromís de promoure una interlocució més fluï-
da amb el sector de les organitzacions no governamen-
tals i la resta d’actors que participen en aquesta política.

En relació amb el punt k): 

us fem saber que, amb data 27 de febrer, es va presen-
tar l’informe de compliment d’aquest punt.

Sobre el punt l):

L’actual Projecte de Llei de Governs Locals de Cata-
lunya preveu la construcció d’un model d’organitza-
ció territorial local, en desenvolupament de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que, sense perdre de vista 
les exigències en matèria de sostenibilitat econòmica, 
va molt més enllà, amb l’objectiu de dissenyar un mo-
del institucional propi, que abasti tots els governs lo-
cals catalans.

Aquest model garanteix el principi de subsidiarietat 
per tal que els municipis continuïn essent els presta-
dors dels serveis públics, sense qüestionar el marc de 
competències local, i racionalitza la prestació dels ser-
veis municipals que deriven d’aquestes competències, 
garantint la qualitat i la sostenibilitat, i prioritzant la 
qualitat dels serveis públics locals.

Per tant, el Projecte de Llei de Governs Locals de Ca-
talunya, respectuós amb el principi d’autonomia local, 
sí que permet als municipis i a la resta d’ens locals se-
guir desenvolupant competències, promoure activitats 
i prestar serveis no inclosos en l’àmbit de les seves 
competències pròpies com les que afecten als projec-
tes de cooperació descentralitzada.

Finalment, sobre el punt m):

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitza-
ció i sostenibilitat de l’Administració Local va dis-
senyar una reforma local de circumstàncies, d’acord 
amb les dificultats de la conjuntura econòmica i orien-
tada fonamentalment a crear economies de gran esca-
la, basant el procés de racionalització en un buidatge 
de competències municipals per transferir-les a òrgans 
supramunicipals (bàsicament diputacions), en una vi-
sió estrictament economicista dels serveis públics lo-
cals.
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La Llei 27/2013, malgrat que es va aprovar com una 
modificació de la Llei de bases de règim local, amb els 
objectius de clarificar les competències i evitar dupli-
citats, racionalitzar l’estructura organitzativa de l’ad-
ministració local, garantir un control financer i pressu-
postari més rigorós, i afavorir la iniciativa econòmica 
privada evitant intervencions administratives despro-
porcionades, suposa, en realitat, un canvi important en 
la configuració del sistema competencial, que vulnera 
el principi d’autonomia local i envaeix les competènci-
es de la Generalitat de Catalunya.

Cal destacar que el Govern de la Generalitat es va 
oposar i va presentar esmenes a l’Avantprojecte de 
Llei, al posterior Projecte de Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, que es va apro-
var pel Consell de Ministres el 26 de juliol de 2013, 
del qual es va sol·licitar la seva retirada, per la vulne-
ració del principi d’autonomia local, per la invasió de 
les competències de la Generalitat de Catalunya i per 
la inadequació entre els objectius finals de la reforma i 
les mesures en què es concreta.

Actualment, el Govern de la Generalitat està tramitant 
el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 27/2013.

En concret, la Llei 27/2013, suprimeix el contingut de 
l’anterior article 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, re-
guladora de les bases de règim local, que establia que 
els municipis podien realitzar activitats complementa-
ries de les pròpies d’altres administracions públiques, 
article on s’encabien els projectes de cooperació des-
centralitzada. Aquest clar atac a l’autonomia local serà 
objecte del recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 
27/2013.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Control del compliment de la Moció 97/X, 
sobre el procés de matriculació, els equipa-
ments educatius i la provisió de plantilles de 
docents
Tram. 390-00097/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 29.04.2014

Control del compliment de la Moció 98/X, 
sobre les accions per a potenciar el teixit 
productiu per mitjà del Barcelona Mobile 
World Capital
Tram. 390-00098/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 29.04.2014

Control del compliment de la Moció 99/X, 
sobre el transport sanitari
Tram. 390-00099/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 29.04.2014

Control del compliment de la Moció 100/X, 
sobre les mesures per a garantir l’ordre pú-
blic, la seguretat ciutadana i les institucions 
de govern davant possibles mobilitzacions 
massives
Tram. 390-00100/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 29.04.2014

Control del compliment de la Moció 101/X, 
sobre la internacionalització del dret a de-
cidir i de la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya
Tram. 390-00101/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 29.04.2014
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Control del compliment de la Moció 102/X, 
sobre la situació del Programa de desenvo-
lupament rural de Catalunya
Tram. 390-00102/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 29.04.2014

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’incompliment de l’objectiu de dèficit 
públic el 2013
Tram. 354-00280/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Cañas Pérez, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 61711).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 28.04.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre l’Avantprojecte de llei per a la no-discri-
minació amb l’objectiu d’eradicar el racisme 
i la xenofòbia
Tram. 354-00283/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Laura Massana Mas, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64501).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 25.04.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Ciment Català amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera que produeix l’aviació comer-
cial, de l’impost sobre la producció termonu-
clear 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. 352-01082/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Empresarial Quími-
ca de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera 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. 352-01083/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Centre de Recerca d’Epidemiologia 
Ambiental amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01084/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera 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. 352-01085/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre 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’at-
mosfera
Tram. 352-01086/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nuclear Ascó-
Vandellòs amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01087/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Municipis amb 
Centrals Nuclears amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera 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. 352-01088/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença de Rafel Vidal 
i Ibars, alcalde d’Ascó, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera que produeix l’aviació comer-
cial, de l’impost sobre la producció termonu-
clear 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. 352-01089/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.
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Proposta de compareixença d’Alfons Garcia, 
alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produ-
eix 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 partí-
cules a l’atmosfera
Tram. 352-01090/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Vueling amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera 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. 352-01091/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Ryanair amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera 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. 352-01092/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’EasyJet amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions 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. 352-01093/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Lufthansa amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions 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. 352-01094/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’AirEuropa amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera 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. 352-01095/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació Norwegian Air amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions 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. 352-01096/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença de Sònia Cor-
rochano, directora de l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01097/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Carol, 
científic, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01098/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01099/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01100/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Roca, 
catedràtic de teoria econòmica de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions 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. 352-01101/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64517).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.
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Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, 
consultor especialista en fiscalitat ambien-
tal, amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre les emissions conta-
minants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01102/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64517).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença de Pablo Co-
tarelo, membre de la Xarxa per la Sobirania 
Energètica, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01103/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64517).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per una Fiscalitat Jus-
ta, Ambiental i Solidària amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera que produeix l’aviació comer-
cial, de l’impost sobre la producció termonu-
clear 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. 352-01104/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64517).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Duran-
Sindreu, economista, amb relació al Projec-
te de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera que produeix l’aviació comer-
cial, de l’impost sobre la producció termonu-
clear 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. 352-01105/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65005).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Cal-
samiglia, economista, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera que produeix l’aviació comer-
cial, de l’impost sobre la producció termonu-
clear 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. 352-01106/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65005).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.
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Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, 
consultor especialista en fiscalitat ambien-
tal, amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre les emissions conta-
minants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01107/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65005).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Greenpeace amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions 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. 352-01108/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65005).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Ciment Català amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera que produeix l’aviació comer-
cial, de l’impost sobre la producció termonu-
clear 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. 352-01109/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65005).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de la In-
dústria Elèctrica amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera 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. 352-01110/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65005).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Internacional del Trans-
port Aeri amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01111/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65005).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.
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Proposta de compareixença d’Antoni Duran-
Sindreu, professor de règim fiscal de l’em-
presa i sistema fiscal espanyol de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions 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. 352-01112/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65063).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Roca, 
catedràtic de teoria econòmica de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions 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. 352-01113/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65063).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, 
doctor en ciències ambientals i soci funda-
dor d’ENT Medi Ambient i Gestió, amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre les emissions contaminants d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’avi-
ació comercial, de l’impost sobre la produc-
ció termonuclear d’energia elèctrica per la 
seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a 
l’atmosfera
Tram. 352-01114/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65063).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’Enric Tello, 
catedràtic de la Facultat d’Economia i Em-
presa de la Universitat de Barcelona i pre-
sident d’Ecologistes en Acció, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre 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’at-
mosfera
Tram. 352-01115/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65063).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.
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Proposta de compareixença d’Ángel Díaz, 
consultor en l’àmbit del turisme i soci fun-
dador d’Advanced Leisure Services, SL, 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produ-
eix 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 partí-
cules a l’atmosfera
Tram. 352-01116/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 65067).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença de Valentí Pich, 
president del Consell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre 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’at-
mosfera
Tram. 352-01117/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 65067).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença d’Emilio Ál-
varez Pérez-Bedia, president del Registre 
d’Auditors Economistes de Catalunya i vice-
secretari de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen 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’at-
mosfera
Tram. 352-01118/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 65067).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Granell, catedràtic d’organització econò-
mica internacional de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01119/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 65067).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.
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Proposta de compareixença de Sònia Cor-
rochano, directora de l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01120/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 65067).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 28.04.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana de Medi-
cina de Família i Comunitària davant la Co-
missió de Salut perquè debati entorn de la 
detecció precoç de les desigualtats en salut 
i malnutrició
Tram. 356-00380/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Creu Roja davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui la situació de la malnu-
trició infantil
Tram. 356-00391/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2014.

Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta del zoològic de Barcelona davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre la situació actual de les instal·lacions, 
el pla de viabilitat, l’estat de comptes i les 
actuacions previstes en el parc
Tram. 356-00676/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
64515).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació, 25.04.2014.

Sol·licitud de compareixença del director del 
zoològic de Barcelona davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la situació actual de les instal·lacions, el pla 
de viabilitat, l’estat de comptes i les actuaci-
ons previstes en el parc
Tram. 356-00677/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
64515).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació, 25.04.2014.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals perquè informi sobre el procés d’au-
torització del lloguer de llicències de Canal 
Català al Grup El Punt Avui
Tram. 356-00688/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 64571).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 29.04.2014.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 353-00387/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Organitzacions Catalanes Inter-
nacionalment Reconegudes amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 353-00388/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.

Compareixença d’una representació de la 
Taula per l’Acció Exterior amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00389/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.

Compareixença de Carles A. Gasòliba i 
Böhm, president de la fundació Centre d’In-
formació i Documentació Internacionals a 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00390/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.

Compareixença de Jordi Bacaria, director 
president de la fundació Centre d’Informa-
ció i Documentació Internacionals a Barce-
lona i catedràtic d’economia aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00391/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.

Compareixença de Senén Florensa i Palau, 
president executiu de l’Institut Europeu de la 
Mediterrània, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00392/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.

Compareixença de Xavier Pons Ràfols, cate-
dràtic de dret internacional públic de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00394/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.
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Compareixença d’Eduard Sagarra, profes-
sor titular de dret internacional públic i re-
lacions internacionals de la Facultat de Dret 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca-
talunya
Tram. 353-00395/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.

Compareixença de Jacint Jordana, director 
de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacio-
nals, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 353-00396/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.

Compareixença de Manuel Vallbé, professor 
de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00400/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, 
director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 353-00405/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.

Compareixença d’una representació de l’As-
semblea Nacional Catalana amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 353-00415/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.

Compareixença d’una representació de la 
Casa Àsia amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00418/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 32 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.04.2014, DSPC-C 401.

Compareixença d’una representació de la 
fundació Casa Amèrica Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00419/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.04.2014, 
DSPC-C 401.
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 32

Convocada per al dia 7 de maig de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

7 de maig de 2014

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 7 de maig, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’una diputada. Tram. 
234-00022/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 312).

3. Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008. Tram. 202-00050/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
i Grup Mixt. Debat de totalitat i votació de les esme-
nes a la totalitat (text presentat: BOPC 183, 31).

4. Interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament 
rural. Tram. 300-00169/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la política tributària i 
econòmica del Govern de l’Estat. Tram. 300-00170/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels cen-
tres penitenciaris i les polítiques de personal amb re-
lació a l’obertura de nous centres penitenciaris. Tram. 
300-00168/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Subs-
tanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’estat dels centres pe-
nitenciaris. Tram. 300-00172/10. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la justícia i el model 
penitenciari. Tram. 300-00171/10. Gemma Calvet i 

Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva. 
Tram. 300-00173/10. María José Garcia Cuevas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les persones en situació de dependència. Tram. 
302-00154/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el nou model d’ordre públic. Tram. 302-00155/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les competències de la Generalitat en matèria de 
relacions internacionals. Tram. 302-00156/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reorientació i l’impuls de la cooperació catalana. 
Tram. 302-00157/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aplicació de la Llei de barris. Tram. 302-00158/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’economia social i solidària. Tram. 302-00159/10. 
Grup Mixt. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política industrial. Tram. 302-00160/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2014

Anna Simó i Castelló
La vicepresidenta primera, en funcions de presidenta
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia a la condició de diputat

Presentació
Reg. 65102

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, diputado electo al Parlamento de 
Cataluña en la X legislatura, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 17.a del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la renuncia a la condición de diputado.

Para que conste y tenga todas las consecuencias y los 
efectos jurídicos que correspondan, firma este docu-
mento.

Palau del Parlament, 25 de abril de 2014

Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00053/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 65227 / Coneixement: 30.04.2014

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller de Territori i Soste-
nibilitat, des del dia 29 d’abril fins al dia 4 de maig de

2014, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del 
seu Departament el conseller de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 28 d’abril de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 59/2014, de 25 d’abril, d’encàr-
rec del despatx del conseller de Territori i Sostenibili-
tat al conseller de Justícia des del dia 29 d’abril fins al 
dia 4 de maig de 2014, ambdós inclosos, és publicat al 
DOGC 6612, del 29 d’abril de 2014.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Pla de ciutadania i de les migracions: horit-
zó 2016
Tram. 334-00067/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 64482 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió de Benestar, Família i Immigració: 

Mesa del Parlament, 29.04.2014

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 de la consellera de Benestar Social i Fa-
mília, s’aprova l’Acord del Govern pel qual s’aprova 
el Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016, 
que s’adjunta com a annex a aquest Acord.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 22 d’abril de 2014.

Barcelona, 22 d’abril de 2014

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

GOV/ /2014, de 22 d’abril, pel qual s’aprova el 
Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 
2016

El Govern de la Generalitat ha endegat en el decurs 
dels últims vint anys quatre plans interdepartamentals 
d’immigració adreçats a la població estrangera, tenint 
en compte les competències, els serveis i les funcions 
que corresponen a la Generalitat de Catalunya, refe-
rents a l’acollida i la integració dels immigrants.

Des d’aleshores, la Generalitat ha incidit de manera 
significativa en la integració social i econòmica de la 
població immigrant, mitjançant les polítiques sectori-
als que s’hi preveien.

El primer Pla el va aprovar el Govern l’any 1993. El 
Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016 n’és 
el cinquè i succeeix el Pla de ciutadania i immigració 
2009-2012, que va aprovar l’Acord GOV/232/2009, de 
16 de desembre. La seva finalitat és concretar els eixos 
i els mecanismes de manera que la política migratòria 
sigui plenament operativa, quant als mitjans, i realista, 
quant als objectius.

La Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les per-
sones immigrades i de les retornades a Catalunya, re-
gula als articles 22.1.a) i 23.1 el Pla de ciutadania i 
immigració de Catalunya i en detalla la naturalesa i el 
contingut. Concretament, en garantia del que estableix 
l’article 23.1.b) s’ha dut a terme un procés participatiu 
per elaborar el Pla que ha involucrat un gran nombre 
d’entitats i organitzacions que treballen en l’àmbit de 
la immigració, i que inclou tant organitzacions empre-
sarials i sindicals, com la societat civil, a més dels ens 
locals i de diferents organismes de la Generalitat. Així 
mateix, d’acord amb l’article 23.1.c) el Govern ha de 
donar compte de la seva aprovació al Parlament mit-
jançant compareixença a la comissió que correspon-
gui.

L’estructura que dóna forma al Pla que es presenta es 
basa en els tres eixos del Pacte Nacional per a la Immi-
gració, que va aprovar el Govern el 16 de desembre de 
2008 i que es va signar el 19 de desembre del mateix 
any, per bé que s’ha cregut pertinent articular un segon 
nivell al voltant dels cinc àmbits transversals corres-
ponents als espais de participació del procés partici-
patiu: polítiques migratòries i context socioeconòmic; 
identificació-integració, convivència i cohesió social; 
infants i joves, i transició nacional.

Atès que la Comissió Interdepartamental d’Immigra-
ció ha aprovat aquest Pla en la sessió ordinària de 13 
de novembre de 2013; De conformitat amb els articles 
19.a) i 23.1.c) de la Llei 10/2010, del 7 de maig, i la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern; A proposta de la consellera 
de Benestar Social i Família, el Govern

Acorda:

1. Aprovar el Pla de ciutadania i de les migracions: ho-
ritzó 2016, amb les actuacions que s’hi preveuen, que 
s’adjunta com annex.

2. Encomanar la coordinació i l’avaluació de l’execu-
ció de les actuacions incloses en el Pla al Departament 
de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció 
General per a la Immigració.

3. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, tret de l’annex, el qual 
es pot consultar a la web www.gencat.cat/benestarsoci-
alifamilia/immigracio/placiutadaniaimigracions.

Barcelona, 22 d’abril de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre el compliment de les missions 
específiques de servei públic audiovisual de 
competència de la Generalitat el 2012
Tram. 337-00030/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 64364 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 29.04.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe en relació amb 
el compliment de les missions específiques del servei 
públic de competència de la Generalitat de Catalunya, 
any 2012 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 22 d’abril de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/placiutadaniaimigracions
http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/placiutadaniaimigracions
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’una funcionària

Acord

Mesa del Parlament, 29.04.2014

Secretaria General 

El 16 de maig de 2014, Mercè Vallejo i Barba com-
pleix l’edat determinada per la legislació de la funció 
pública per a ésser declarada en situació de jubilació.

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria es desprèn que Mercè Vallejo i Barba com-
pleix les condicions i els requisits per a causar drets 
passius de jubilació.

Atès el certificat de la Tresoreria General de la Segu-
retat Social aportat per Mercè Vallejo i Barba, amb re-
lació al compliment dels requisits que estableix l’arti-
cle 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, sobre 
actualització, adequació i modernització del sistema 
de Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor-
mativa vigent en matèria de jubilació.

Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilada Mercè Vallejo i Barba amb efectes 
del 17 de maig de 2014, tot agraint-li els serveis pres-
tats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Jubilació d’una funcionària

Acord
Mesa del Parlament, 29.04.2014

Secretaria General 

El 4 de març de 2014, Montserrat Pla i Angusto com-
pleix l’edat determinada per la legislació de la funció 
pública per a ésser declarada en situació de jubilació.

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes 
i Tresoreria es desprèn que Montserrat Pla i Angus-
to compleix les condicions i els requisits per a causar 
drets passius de jubilació.

Atès el certificat de la Tresoreria General de la Segu-
retat Social aportat per Montserrat Pla i Angusto, amb 
relació al compliment dels requisits que estableix l’ar-
ticle 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, so-
bre actualització, adequació i modernització del siste-
ma de Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor-
mativa vigent en matèria de jubilació.

Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilada Montserrat Pla i Angusto, amb efec-
tes del 5 de maig de 2014, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.
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Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Jubilació d’una funcionària

Acord
Mesa del Parlament, 29.04.2014

Secretaria General 

El 4 d’abril de 2014, Montserrat Torres Blanquet com-
pleix l’edat determinada per la legislació de la funció 
pública per a ésser declarada en situació de jubilació.

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria es desprèn que Montserrat Torres Blanquet 
compleix les condicions i els requisits per a causar 
drets passius de jubilació.

Atès el certificat de la Tresoreria General de la Segu-
retat Social aportat per Montserrat Torres Blanquet, 
amb relació al compliment dels requisits que estableix 
l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, 
sobre actualització, adequació i modernització del sis-
tema de Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor-
mativa vigent en matèria de jubilació.

Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilada Montserrat Torres Blanquet, amb 
efectes del 5 de juny de 2014, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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	Tram. 352-01089/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfons Garcia, alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb relació al 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’im
	Tram. 352-01090/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Vueling amb relació al 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 termonuclea
	Tram. 352-01091/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Ryanair amb relació al 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 termonuclea
	Tram. 352-01092/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’EasyJet amb relació al 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
	Tram. 352-01093/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Lufthansa amb relació al 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 termonucl
	Tram. 352-01094/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’AirEuropa amb relació al 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 termonucle
	Tram. 352-01095/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació Norwegian Air amb relació al 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 termonuc
	Tram. 352-01096/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sònia Corrochano, directora de l’aeroport de Barcelona - el Prat, amb relació al 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
	Tram. 352-01097/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Carol, científic, amb relació al 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
	Tram. 352-01098/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al 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 
	Tram. 352-01099/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al 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 
	Tram. 352-01100/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Roca, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comerc
	Tram. 352-01101/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, consultor especialista en fiscalitat ambiental, amb relació al 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’impos
	Tram. 352-01102/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pablo Cotarelo, membre de la Xarxa per la Sobirania Energètica, amb relació al 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’i
	Tram. 352-01103/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació
	Tram. 352-01104/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, economista, amb relació al 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 termon
	Tram. 352-01105/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Calsamiglia, economista, amb relació al 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 termonu
	Tram. 352-01106/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, consultor especialista en fiscalitat ambiental, amb relació al 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’impos
	Tram. 352-01107/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al 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 termonuc
	Tram. 352-01108/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Ciment Català amb relació al 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 termo
	Tram. 352-01109/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, d
	Tram. 352-01110/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Internacional del Transport Aeri amb relació al 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
	Tram. 352-01111/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fiscal espanyol de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen 
	Tram. 352-01112/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Roca, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comerc
	Tram. 352-01113/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, doctor en ciències ambientals i soci fundador d’ENT Medi Ambient i Gestió, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’av
	Tram. 352-01114/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Tello, catedràtic de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i president d’Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de n
	Tram. 352-01115/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ángel Díaz, consultor en l’àmbit del turisme i soci fundador d’Advanced Leisure Services, SL, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produei
	Tram. 352-01116/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Valentí Pich, president del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació
	Tram. 352-01117/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
	Tram. 352-01118/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Granell, catedràtic d’organització econòmica internacional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que 
	Tram. 352-01119/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sònia Corrochano, directora de l’aeroport de Barcelona - el Prat, amb relació al 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
	Tram. 352-01120/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
	Tram. 356-00380/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Creu Roja davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 356-00391/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Sol·licitud de compareixença de la presidenta del zoològic de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació actual de les instal·lacions, el pla de viabilitat, l’estat de comptes i les actuacions previstes en el parc
	Tram. 356-00676/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del zoològic de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació actual de les instal·lacions, el pla de viabilitat, l’estat de comptes i les actuacions previstes en el parc
	Tram. 356-00677/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el procés d’autorització del lloguer de llicències de C
	Tram. 356-00688/10
	Sol·licitud


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00387/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00388/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Taula per l’Acció Exterior amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00389/10
	Substanciació

	Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, president de la fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00390/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Bacaria, director president de la fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona i catedràtic d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior d
	Tram. 353-00391/10
	Substanciació

	Compareixença de Senén Florensa i Palau, president executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00392/10
	Substanciació

	Compareixença de Xavier Pons Ràfols, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00394/10
	Substanciació

	Compareixença d’Eduard Sagarra, professor titular de dret internacional públic i relacions internacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00395/10
	Substanciació

	Compareixença de Jacint Jordana, director de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00396/10
	Substanciació

	Compareixença de Manuel Vallbé, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00400/10
	Substanciació

	Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00405/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00415/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Casa Àsia amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00418/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la fundació Casa Amèrica Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00419/10
	Substanciació
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	Tram. 330-00053/10
	Presentació


	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016
	Tram. 334-00067/10
	Presentació


	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el compliment de les missions específiques de servei públic audiovisual de competència de la Generalitat el 2012
	Tram. 337-00030/10
	Presentació
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