
3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 200-00015/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 15

Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn-
cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 15

Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació
Tram. 200-00017/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 15

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 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 transport escolar 
per als alumnes de l’Escola Joan Maragall de Rubí
Tram. 250-01008/10
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre les ràtios d’alumnes a 
les escoles públiques
Tram. 250-01012/10
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre el compliment del Re-
ial decret 1513/2006, pel qual s’estableixen els ensenya-
ments mínims de l’educació primària
Tram. 250-01013/10
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre les inversions ferrovià-
ries i els processos d’adjudicació d’obra civil
Tram. 250-01017/10
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la reformulació del 
programa «Forma i contracta»
Tram. 250-01024/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
escoles municipals d’ensenyament musical i artístic
Tram. 250-01025/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es-
cola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-01027/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre l’Escola Vilamagore, 
de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-01034/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre l’adscripció d’un tèc-
nic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Cornellà 
de Llobregat
Tram. 250-01035/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ac-
tivitat econòmica sostenible al Bages i l’aplicació del Pla 
Phoenix
Tram. 250-01036/10
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-01039/10
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el l’establiment d’un 
procediment únic d’assignació de recursos d’educació es-
pecial a les escoles
Tram. 250-01047/10
Esmenes presentades p. 21

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucio nals
Tram. 410-00001/10
Substitució temporal de membres p. 22
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’acord de diàleg social permanent
Tram. 354-00285/10
Sol·licitud i tramitació p. 22

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de Ciment Català 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 comerci-
al, 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
Acord sobre la sol·licitud p. 22

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
Acord sobre la sol·licitud p. 22

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
Rebuig de la sol·licitud p. 23

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-
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
Rebuig de la sol·licitud p. 23

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional 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. 352-01086/10
Acord sobre la sol·licitud p. 23

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
Rebuig de la sol·licitud p. 23

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
Acord sobre la sol·licitud p. 23

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
Acord sobre la sol·licitud p. 23

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
Acord sobre la sol·licitud p. 24

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
Acord sobre la sol·licitud p. 24

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
Acord sobre la sol·licitud p. 24

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
Acord sobre la sol·licitud p. 24

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
Rebuig de la sol·licitud p. 24

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 
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incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01095/10
Acord sobre la sol·licitud p. 24

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
Rebuig de la sol·licitud p. 25

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
Acord sobre la sol·licitud p. 25

Proposta de compareixença de Xavier Querol Car-
celler, científic, 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. 352-01098/10
Acord sobre la sol·licitud p. 25

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
Acord sobre la sol·licitud p. 25

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
Acord sobre la sol·licitud p. 25

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
Acord sobre la sol·licitud p. 25

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
Acord sobre la sol·licitud p. 26

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
Acord sobre la sol·licitud p. 26

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
Acord sobre la sol·licitud p. 26

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 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. 352-01105/10
Acord sobre la sol·licitud p. 26

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 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. 352-01106/10
Acord sobre la sol·licitud p. 26

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
Acord sobre la sol·licitud p. 26

Proposta de compareixença d’una representació de 
Greenpeace 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. 352-01108/10
Acord sobre la sol·licitud p. 27

Proposta de compareixença d’una representació 
de Ciment Català 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 comerci-
al, 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. 352-01109/10
Acord sobre la sol·licitud p. 27
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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
Acord sobre la sol·licitud p. 27

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
Acord sobre la sol·licitud p. 27

Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sindreu,  
professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fiscal espa-
nyol de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre les emissions contami-
nants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’avia-
ció 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’atmos-
fera
Tram. 352-01112/10
Acord sobre la sol·licitud p. 27

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
Acord sobre la sol·licitud p. 27

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’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
Acord sobre la sol·licitud p. 28

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
Acord sobre la sol·licitud p. 28

Proposta de compareixença d’Ángel Díaz, consul-
tor en l’àmbit del turisme i soci funda dor d’Advanced Lei-
sure Services, SL, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre les emissions contaminants d’ò xids 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
Rebuig de la sol·licitud p. 28

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
Acord sobre la sol·licitud p. 28

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
Acord sobre la sol·licitud p. 29

Proposta de compareixença de Francesc Gra-
nell, 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 produeix l’aviació 
comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi am-
bient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a 
l’atmosfera
Tram. 352-01119/10
Acord sobre la sol·licitud p. 29

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
Acord sobre la sol·licitud p. 29

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Voluntariat Social amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01121/10
Sol·licitud p. 29

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01122/10
Sol·licitud p. 29

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01123/10
Sol·licitud p. 29

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01124/10
Sol·licitud p. 30
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01125/10
Sol·licitud p. 30

Proposta de compareixença d’una representació 
de Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01126/10
Sol·licitud p. 30

Proposta de compareixença d’una representació 
del Banc dels Aliments amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01127/10
Sol·licitud p. 30

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola contra el Càncer amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01128/10
Sol·licitud p. 30

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01129/10
Sol·licitud p. 30

Proposta de compareixença d’una representació 
de Mans Unides amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01130/10
Sol·licitud p. 30

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01131/10
Sol·licitud p. 30

Proposta de compareixença d’una representació 
del Coordinating Committee for International Voluntary Ser-
vice amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01132/10
Sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01133/10
Sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01134/10
Sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença de Francina Alsina, 
presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat, amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01135/10
Sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01136/10
Sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença de Ghassan Saliba 
Zeghondi, en representació de Comissions Obreres, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01137/10
Sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01138/10
Sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, 
la Pau i els Drets Humans amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01139/10
Sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01140/10
Sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01141/10
Sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01142/10
Sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens Associacionisme Cultural amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01143/10
Sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01144/10
Sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01145/10
Sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01146/10
Sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
del Coordinating Committee of International Voluntary Ser-
vice amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01147/10
Sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença de Pau González, en 
representació del Moviment Laic i Progressista, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01148/10
Sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença d’Antoni Madrid, pro-
fessor de la Universitat de Barcelona, especialista en ins-
titucions del voluntariat, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01149/10
Sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Gar-
cia, gestor cultural i membre del Consell de Cultura de la 
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Ciutat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 352-01150/10
Sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Es-
somba i Gelabert, doctor en pedagogia per la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01151/10
Sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abe-
yà, músic i professor d’etnomusicologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01152/10
Sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença de Fernando Pindado, 
expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01153/10
Sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença de Fidel González, ex-
pert en participació i associacionisme, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01154/10
Sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01155/10
Sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01156/10
Sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01157/10
Sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01158/10
Sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01159/10
Sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana del Voluntariat Social amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01160/10
Sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01161/10
Sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Consum i Usuaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01162/10
Sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01163/10
Sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01164/10
Sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença de Josep Marquès, en 
representació de la Creu Roja, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01165/10
Sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01166/10
Sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01167/10
Sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Ecologistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01168/10
Sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01169/10
Sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01170/10
Sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01171/10
Sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01172/10
Sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01173/10
Sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01174/10
Sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença de Mònica Sabata, en 
representació de la Federació d’Organitzacions Catalanes 
Internacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01175/10
Sol·licitud p. 36
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01176/10
Sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01177/10
Sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01178/10
Sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01179/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01180/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01181/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença de Toni Vilà, en repre-
sentació de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la 
Universitat Autònoma de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01182/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença de Fidel González, ex-
pert en participació i associacionisme, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01183/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença de Fernando Pindado, 
expert en participació, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 352-01184/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Es-
somba i Gelabert, expert en participació i interculturalitat, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01185/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença de Fernando Pindado, 
expert en participació ciutadana en l’àmbit local, amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01186/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, pro-
fessor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01187/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué, 
catedràtic del Departament de Ciència Política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut de 

Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01188/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Es-
somba i Gelabert, doctor en pedagogia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01189/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abe-
yà, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01190/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença de Teresa Crespo, 
presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01191/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Gar-
cia, director del Museu Etnològic de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01192/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01193/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01194/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Viladecans amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01195/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Granollers amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01196/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01197/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença de Josep Monràs i 
Jaume Domingo, en representació de la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01198/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01199/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
del Coordinating Committee of International Voluntary Ser-
vice amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01200/10
Sol·licitud p. 39
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01201/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01202/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01203/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença de Francina Alsina, 
presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01204/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01205/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01206/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01207/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01208/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Treball Econòmic i Social amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01209/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01210/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització Patronal del Tercer Sector Social de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01211/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01212/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01213/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01214/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01215/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’Enric Canet, direc-
tor del Casal dels Infants, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01216/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença de Maria Solés, coor-
dinadora territorial de la Federació Girona Voluntariat, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01217/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença de Maurici Blancafort, 
president d’Amics de la Gent Gran, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01218/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01219/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01220/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01221/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença de Ricard Esteban Le-
garreta, professor de dret laboral i de la seguretat social de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01222/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença de Francina Alsina, 
presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01223/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença de Xavier Becerra, res-
ponsable d’Habitatge de Comissions Obreres, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01224/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença de Carme Borbonès, 
presidenta de Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01225/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença d’Enric Canet, director 
de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01226/10
Sol·licitud p. 42
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Proposta de compareixença de Teresa Crespo, 
presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01227/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01228/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença de Jordi Giró Cas-
tañer, president de la Confederació d’Associacions Veïnals 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01229/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença de Núria Ramon, pre-
sidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01230/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença d’Albert Riu i Mas, se-
cretari general de la Coordinació Catalana de Colònies, Ca-
sals i Clubs d’Esplai, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 352-01231/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença d’Oriol Josa Fresno, 
secretari general de la Coordination Committee of Interna-
tional Voluntary Service amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01232/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença d’Antonio Pérez, direc-
tor de Voluntariat i Formació de la Creu Roja, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01233/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01234/10
Sol·licitud p. 43

Proposta de compareixença de Clara Rosàs, gerent 
de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01235/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença de Montserrat Cade-
vall i Vigués, presidenta de la Federació Catalana d’Entitats 
Corals, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01236/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença de José Cayuela Guer-
rero, president de la Federació Catalana d’Escoltisme i Gui-
atge, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01237/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença de Mario Cugat Le-
seurs, president de la Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 352-01238/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença de Jordi Merino Urba-
no, president de la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01239/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença de Mònica Sabata, 
presidenta de la Federació d’Organitzacions Catalanes In-
ternacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01240/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença de Francesc Ventura, 
sotsdirector de l’àrea social de la Fundació «la Caixa», amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01241/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença d’una representació 
de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01242/10
Sol·licitud p. 44

Proposta de compareixença de Juanjo Butrón i Me-
lero, membre de la Junta Directiva de la Xarxa de Voluntariat 
Ambiental, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01243/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01244/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01245/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01246/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut de Govern de Polítiques Públiques de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01247/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Es-
somba i Gelabert, director general de l’Equip de Recerca en 
Diversitat i Inclusió en Societats Complexes, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01248/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença de Lluc V. Pe láez, al-
calde de Figaró-Montmany, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01249/10
Sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença de Fidel González Pé-
rez, expert en participació juvenil, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01250/10
Sol·licitud p. 45
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Proposta de compareixença de Pau González Val, 
secretari general del Moviment Laic i Progressista, amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01251/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01252/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01253/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01254/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01255/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana del Voluntariat Social amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01256/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Catalunya Voluntària amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01257/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01258/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01259/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01260/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs 
d’Esplai amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01261/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacional-
ment Reconegudes amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 352-01262/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01263/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01264/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01265/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
del Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01266/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01267/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01268/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01269/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01270/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01271/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’una representació 
de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01272/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació «la Caixa» amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01273/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01274/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01275/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Gar-
cia amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01276/10
Sol·licitud p. 49
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Proposta de compareixença de Miquel Àngel Es-
somba i Gelabert amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat
Tram. 352-01277/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abe-
yà amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01278/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Gar-
cia, director del Museu Etnològic de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01279/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abe-
yà, músic i professor d’etnomusicologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01280/10
Sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la situa ció dels centres d’atenció primària i 
atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00682/10
Sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situa ció dels centres d’atenció primària i 
atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00683/10
Sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat d’Infermeria davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la situa ció dels centres d’atenció primària i 
atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00684/10
Sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la situació dels centres d’aten-
ció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 356-00685/10
Sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors 
de l’Administració de Catalunya - Coordinadora de Treba-
lladors i Treballadores de la Sanitat davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la situació dels centres d’aten-
ció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 356-00686/10
Sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
Pla interdepartamental de salut pública
Tram. 356-00687/10
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del grup d’experts relators del projecte de llei de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè informi sobre el projecte de llei de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència
Tram. 356-00689/10
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença de tècnics que elabo-
ren l’ordre de regulació de l’assistent personal davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè expliquin el 
contingut d’aquesta ordre
Tram. 356-00690/10
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença d’experts que redac-
ten l’Avantprojecte de llei d’autonomia personal i dependèn-
cia davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè expliquin el contingut d’aquest avantprojecte de llei
Tram. 356-00691/10
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, direc-
tor del Centre de Competència mHealth de la Fundació Mo-
bile World Capital Barcelona, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui l’estratègia i els projectes de la Fundació en 
l’àmbit de la salut i en l’àmbit social
Tram. 356-00692/10
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de di-
àleg social permanent
Tram. 356-00693/10
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg social 
permanent
Tram. 356-00694/10
Sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de 
diàleg social permanent
Tram. 356-00695/10
Sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Pimec davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
presenti l’acord de diàleg social permanent
Tram. 356-00696/10
Sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Fepime Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè presenti l’acord de diàleg social permanent
Tram. 356-00697/10
Sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch i Mo-
ya, president del Consell de Governs Locals, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 356-00700/10
Sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença de Mercè Conesa i 
Pagès, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occiden-
tal), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 356-00701/10
Sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença de Pere Prat i Boix, 
alcalde de Manlleu (Osona), davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 356-00702/10
Sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma yoral i 
Antigas, alcalde de Granollers (Vallès Oriental), davant la Co-
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missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 356-00703/10
Sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de Xavier García i Al-
biol, alcalde de Badalona (Barcelonès), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 356-00704/10
Sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de Lluís Tejedor i Ba-
llesteros, alcalde del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
el Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 356-00705/10
Sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença d’Anna Gabaldà i Feli-
pe, alcaldessa de Sant Pere de Ribes (Garraf), davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 356-00706/10
Sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de David Casado, re-
presentant de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Pú-
bliques, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè informi sobre la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 356-00711/10
Sol·licitud p. 54

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

Compareixença d’una representació d’Air Europa 
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. 353-00441/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença d’Alfons Garcia, alcalde de Vande-
llòs 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 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. 353-00442/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, econo-
mista i professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fis-
cal 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. 353-00443/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Municipis amb Centrals Nuclears 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. 353-00444/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Empresarial Química de Tarragona 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. 353-00445/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola de la Indústria Elèctrica 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. 353-00446/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

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 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. 353-00447/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença d’una representació de Ciment Ca-
talà 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. 353-00448/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

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 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. 353-00449/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

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 contami-
nants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’avia-
ció 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’atmos-
fera
Tram. 353-00450/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença d’una representació d’Easy Jet 
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. 353-00451/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56
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Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, pre-
sident del Registre d’Auditors Economistes de Catalunya i 
vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d’Economis-
tes 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 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. 353-00452/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença d’Enric Tello, catedràtic de la Fa-
cultat 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 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. 353-00453/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball 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. 353-00454/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Francesc Granell, catedràtic 
d’organització econòmica internacional de la Universitat de 
Barcelona, 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. 353-00455/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença d’una representació de Greenpe-
ace 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. 353-00456/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença d’Ignasi Puig, consultor especia-
lista en fiscalitat ambiental, 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’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. 353-00457/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

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 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. 353-00458/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

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 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. 353-00459/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària 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. 353-00460/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença de Rafel Vidal i Ibars, alcalde d’As-
có, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre 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. 353-00461/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

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’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. 353-00462/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

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 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. 353-00463/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Compareixença de Valentí Pich, president del Con-
sell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya, 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. 353-00464/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

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’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. 353-00465/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

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’atmosfe-
ra que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn-



19 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 319

SUMARI 14

cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00466/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Compareixença de Xavier Querol Carceller, 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. 353-00467/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Compareixença del conseller d’Empresa i Ocupa-
ció davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00646/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59
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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 de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les pro
fessions de l’esport
Tram. 200-00015/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 67678; 67698).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2014.

Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitro
gen a l’atmosfera que produeix l’aviació co
mercial, de l’impost sobre la producció ter
monuclear 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. 200-00016/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 8 de maig de 2014, ha nomenat la po-
nència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de 
llei de creació de impost sobre les emissions contami-
nants d’òxids de nitrogen a atmosfera que produeix avia-
ció comercial, de impost sobre la producció termonucle-
ar d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi 
ambient i de impost sobre emissió de gasos i partícules 
a atmosfera (tram. 200-00016/10), d’acord amb l’article 
109.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La 
ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Antoni Fernández Teixidó

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Marc Sanglas i Alcantarilla

Grup Parlamentari Socialista
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
José Antonio Coto Roquet

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
José Manuel Villegas Pérez

Grup Mixt
Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014

La secretària El president
de la Comissió de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó

Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació
Tram. 200-00017/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67679).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67680).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2014.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el transport es
colar per als alumnes de l’Escola Joan Ma
ragall de Rubí
Tram. 250-01008/10

Esmenes presentades
Reg. 65371; 65426 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65371)

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

De refosa dels tres punts

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar de manera immediata els treballs 
amb els consells comarcals i els representants dels ens 
locals per a modificar els decrets 160/1996 i 161/1996, 
sobre els serveis escolars de menjador i de transport 
escolar, per tal d’adequar-los a l’article 6 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que estableix 
ajuts per als alumnes que viuen en poblacions sense es-
cola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, 
per tal de garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats 
d’accés al transport escolar, atenent la naturalesa del 
desplaçament i el nivell de renda de les famílies.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65426)

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

Del punt 1

«1. Indicar al Consell Comarcal del Vallès Occiden-
tal que estableixi un sistema d’ajuts per als usuaris del 
transport no obligatori que, a causa de la seva situació 
econòmica, no puguin satisfer la tarifa anual que com-
plementa l’aportació de les administracions.»

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

Del punt 2

«2. Modificar el Decret el Decret 161/1996 de 14 de 
maig, pel qual es regula el servei escolar de transport 

i, d’acord amb l’article 6.3 de la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’Educació, establir un sistema d’ajuts per 
al transport de l’alumnat dels ensenyaments obligato-
ris i dels declarats gratuïts, que visquin en poblacions 
sense escola, en nuclis de població allunyats o en zo-
nes rurals, a l’alumnat amb discapacitats i a l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques reconegudes. 
Aquests ajuts han de tenir en compte el nivell de renda 
de les famílies i la naturalesa del desplaçament.»

Proposta de resolució sobre les ràtios d’a
lumnes a les escoles públiques
Tram. 250-01012/10

Esmenes presentades
Reg. 65372; 65425 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65372)

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

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

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

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

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

«3. Enllestir els aspectes jurídics i tècnics del model 
d’institut escola previst a la LEC per desplegar-lo d’a-
cord amb la comunitat educativa.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65425)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Determinar l’oferta de llocs escolars tenint en 
compte l’oferta existent sufragada amb fons públics 
i les necessitats d’escolarització per atendre la po-
blació infantil prevista, amb la participació dels ens 
locals canalitzada a través de la Comissió Mixta a 
nivell general, i de les Taules Mixtes de planificació 
a nivell municipal.» 

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

Del punt 3

«3. Enllestir els aspectes tècnics i jurídics del model 
d’institut escola previst a la LEC per desplegar-lo 
d’acord amb la comunitat educativa.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Reial decret 1513/2006, pel qual s’esta
bleixen els ensenyaments mínims de l’edu
cació primària
Tram. 250-01013/10

Esmenes presentades
Reg. 65424 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65424)

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat, vist el que preveu la Llei Orgànica de Mi-
llora de la Qualitat Educativa, a continuar defensant 
el model d’escola catalana i conseqüentment el model 
d’immersió lingüística previst a la Llei d’Educació de 
Catalunya.»

Proposta de resolució sobre les inversions 
ferroviàries i els processos d’adjudicació 
d’obra civil
Tram. 250-01017/10

Esmenes presentades
Reg. 65417; 65457 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 08.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65417)

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

Del punt 1.a

«1.a) Recuperant la inversió productiva en matèria fer-
roviària mitjançant una estratègia inversora que perme-
ti mantenir i recolzar al sector i que permeti a les admi-
nistracions contractar material i infraestructures, des 
d’una perspectiva de rendibilitat econòmica-social.»

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

Del punt 1.b

«1.b) Atorgant un tractament específic de la consolida-
ció del sector industrial ferroviari en el pla d’actuaci-
ons de l’àmbit prioritari de la mobilitat que s’està ela-
borant com a desplegament de l’Estratègia Industrial 
de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65457)

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

«1. Millorar significativament les inversions ferrovià-
ries: 

a) Recuperant la inversió productiva en matèria ferro-
viària mitjançant una estratègia inversora que permeti 
mantenir i recolzar al sector i que permeti a les admi-
nistracions contractar material i infraestructures, te-
nint en compte el seu retorn econòmic i social.»

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

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

1. Millorar significativament les inversions ferroviàries: 
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a) Recuperant la inversió productiva en matèria ferro-
viària mitjançant una estratègia inversora que permeti 
mantenir i recolzar al sector i que permeti a les admi-
nistracions contractar material i infraestructures.

b) Atorgant un apartat específic de la consolidació del 
sector industrial ferroviari en el pla d’actuacions de 
l’àmbit prioritari de la mobilitat que s’està elaborant 
com a desplegament de l’Estratègia Industrial de Ca-
talunya.»

Proposta de resolució sobre la reformulació 
del programa «Forma i contracta»
Tram. 250-01024/10

Esmenes presentades
Reg. 65433; 65458 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 08.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65433)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a destinar més recursos al programa Forma i 
Insereix perquè les empreses col·laborin en la contra-
ctació de persones aturades. La formació serà a mida 
dels llocs de treball que sigui necessari cobrir, podent 
o no estar lligades a l’obtenció d’un certificat de pro-
fessionalitat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65458)

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

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

1. Destinar més recursos al programa Forma i Insereix 
perquè les empreses col·laborin en la contractació de 
persones aturades. La formació serà a mida dels llocs 
de treball que sigui necessari cobrir, podent o no estar 
lligades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat. 
S’oferirà als beneficiaris del programa assessorament 
i orientació per rebre formació en competències bàsi-
ques i per a l’obtenció del Graduat de la ESO.»

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les escoles municipals d’ensenyament 
musical i artístic
Tram. 250-01025/10

Esmenes presentades
Reg. 65373; 65423 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65373)

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

«2. Dotar d’un finançament sostenible les places d’en-
senyament musical i artístic d’acord amb la Federació 
Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de Mu-
nicipis.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65423)

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

De refosa dels punts 1, 2, 3 i 4

«Estudiar en el marc de la Comissió Mixta la situa-
ció i el sosteniment de les escoles de música, tal i com 
preveu la resolució 323/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’orientació política general del Govern.»

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Escola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-01027/10

Esmenes presentades
Reg. 65374; 65420 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65374)

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

«1. A consensuar un pla calendaritzat d’execució de les 
obres necessàries de rehabilitació de l’edifici de l’es-
cola Pau Casals de Rubí, d’acord amb el pla que ha 
establert l’Ajuntament, segons les necessitats d’escola-
rització.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«2. A intercedir perquè es valori la idoneïtat de les 
partides que l’Ajuntament de Rubí sol·licita dels fons 
PUOSC per a executar obres de manteniment i d’ade-
quació energètica de l’edifici de l’Escola Pau Casals i, 
si no fos possible finalment, revisar les disponibilitats 
d’inversió per a RAM per complementar els recursos 
que hi destinarà l’Ajuntament de Rubí.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65420)

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

Del punt 1

«1. Presentar per mitjà dels serveis territorials del De-
partament d’Ensenyament, un pla calendaritzat d’exe-
cució d’aquesta obra, un cop hagi estat licitada.»

Proposta de resolució sobre l’Escola Vila
magore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-01034/10

Esmenes presentades
Reg. 65419 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65419)

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a desenvolupar l’oferta escolar del municipi, 
acordada anteriorment entre el Departament d’Ense-
nyament i l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.»

Proposta de resolució sobre l’adscripció 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01035/10

Esmenes presentades
Reg. 65375; 65416 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65375)

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

«1. Informar de manera argumentada i immediata a 
l’Ajuntament de Cornellà, la direcció i l’AMPA de l’es-
cola Antoni Gaudí de Cornellà de les condicions que 
hauria de complir l’escola per poder disposar d’un 
TEI.»

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

«2. Si no es donessin les condicions, estudiar i comuni-
car els recursos de reforç de què pot disposar per a P3 
amb la plantilla docent existent per a aquest curs i el 
següent i fer-los efectius de manera immediata.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65416)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Valorar la necessitat del centre sobre la incorpo-
ració d’un/a tècnic/a d’Educació Infantil (TEI) atenent 
les prestacions del servei públic educatiu amb garan-
ties de qualitat.»
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’activitat econòmica sostenible al Bages 
i l’aplicació del Pla Phoenix
Tram. 250-01036/10

Esmenes presentades
Reg. 62420; 65429; 65459 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEO, 08.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 62420)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans (1)

Al final del punt 2

«2. [...] siempre que se respete el estricto cumplimiento 
de los requisitos establecidos.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65429)

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

Del punt 1

«1. Impulsar l’activitat econòmica sostenible i estable 
a la comarca del Bages.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65459)

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

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

1. Impulsar la actividad económica sostenible y esta-
ble a la comarca del Bages.»

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

«2. Agilizar la concesión de licencias administrativas 
para la puesta en marcha del «Plan Phoenix, sempre 
dins l’estricte compliment de la legislació minera, ur-
banística i ambiental».

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

«3. Impulsar, d’acord amb els ajuntaments i amb con-
sulta als agents econòmics i socials, un pla director ur-
banístic de la mineria del Bages que ordeni l’activitat 
al voltant de l’explotació de potassa i les activitats mi-
neres i industrials complementàries i estableixi les ba-
ses per al seu desenvolupament futur de manera que 
es resolguin i es previnguin les problemàtiques admi-
nistratives que han estat lligades a aquesta activitat.»

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

«4. Vetllar perquè tant a través del pla Phoenix com, 
en el seu cas, altres iniciatives mineres i industrials, 
es pugui incrementar l’aprofitament i la valorització de 
components minerals dels actuals dipòsits salins del 
Bages.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-01039/10

Esmenes presentades
Reg. 65376; 65418 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65376)

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

«1. Presentar i acordar de manera urgent amb l’Ajun-
tament i la resta de la comunitat educativa un calen-
dari amb les previsions pressupostàries corresponents 
perquè a l’inici del proper curs 2014-2015 Santa Colo-
ma de Cervelló disposi del màxim d’instal•lacions tem-
porals amb les condicions adequades per acollir l’Ins-
titut als terrenys cedits per l’Ajuntament a aquest efecte 
que permetin traslladar-hi l’alumnat de secundària 
que aquest curs utilitza espais de l’escola Montpedrós 
i, si és possible, l’alumnat que utilitza espais del Cen-
tre Cívic Can Baruta; i preveure la dotació econòmica 
necessària per tal que el curs 2015-2016 i posteriors 
es contemplin les inversions addicionals per rebre l’in-
crement d’alumnes de secundària fins que s’iniciïn les 
obres de l’edifici definitiu.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«2. Acordar amb la comunitat educativa els espais de-
finitius necessaris de què haurà de disposar l’Institut 
per poder desenvolupar el seu projecte educatiu amb 
condicions.»

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

«4. Reconsiderar per al curs 2014-2015 en funció de 
les dades de la preinscripció, la decisió del departa-
ment del tancament de la línia de P3 de l’escola Mont-
pedrós i pactar amb l’Ajuntament alternatives en vistes 
a la matriculació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65418)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. El Parlament de Catalunya valora positivament 
l’adequació d’espais realitzada pel Departament d’En-
senyament a l’institut de Santa Coloma de Cervelló.»

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

De refosa dels punts 3 i 4

«3. El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’Ensenyament a valora durant els propers cinc anys, 
tenint en compte els padrons i els diferents indicadors 
demogràfics, la idoneïtat de preveure Batxillerat a 
l’institut de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobre-
gat).»

Proposta de resolució sobre el l’establiment 
d’un procediment únic d’assignació de re
cursos d’educació especial a les escoles
Tram. 250-01047/10

Esmenes presentades
Reg. 67610; 67973 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 67610)

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

«2. Disposar del personal vetllador adequat per a sa-
tisfer les necessitats educatives dels alumnes per al que 
queda de curs 2013-2014.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 67973)

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

Del punt 1

«1. Continuar aplicant, tal i com preveu la resolució 
de 28 de febrer de 2013, el procediment a seguir i els 
protocols que utilitzen els Equips d’Assessorament 
Psicopedagògics per a l’elaboració del dictamen 
d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educa-
tives específiques. La resolució del Servei Territorial 
designa l’adjudicació de suports, recursos i la deter-
minació del centre més adequat per a cada alumne, 
en base al dictamen realitzat per l’Equip d’Assesso-
rament Psicopedagògic.»

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

Del punt 3

«3. Continuar garantint la dotació pressupostària ade-
quada i suficient per atendre les necessitats del model 
d’escola inclusiva.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 4

«4. Continuar garantint des del Departament d’Ense-
nyament i mitjançant els Serveis Territorials, el con-
trol de qualitat i el seguiment del servei que ofereixen 
les empreses o entitats subcontractades, segons els 
paràmetres d’atenció i equitat del nostre model d’es-
cola inclusiva.»



19 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 319

4.45.05. INFORMACIó 22

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institucio
nals
Tram. 410-00001/10

Substitució temporal de membres
Reg. 67207 / Coneixement: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 13.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, comunica que el diputat Daniel Fer-
nández González ha estat substituït pel diputat Òscar 
Ordeig i Molist com a membre de la Comissió d’Afers 
Institucionals, als efectes exclusius de la tramitació del 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (NT 
200-00015/10)

Palau del Parlament, 9 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.53. SESSIONS INFORMATIVES  
I COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre l’acord de dià
leg social permanent
Tram. 354-00285/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 66140).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 08.05.2014.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.
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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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, 
DSPC-C 408.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, 
DSPC-C 408.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Foment del Treball Nacional 
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. 352-01086/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Nuclear AscóVandellòs 
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 partícules 
a l’atmosfera
Tram. 352-01087/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, 
DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, 
DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.
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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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, 
DSPC-C 408.

Proposta de compareixença de Sònia Corroc
hano, 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 pro
ducció 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. 352-01097/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Proposta de compareixença de Xavier Que
rol Carceller, científic, 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. 352-01098/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi d’Enginyers Industri
als de Catalunya 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. 352-01100/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Proposta de compareixença d’Antoni Duran
Sindreu, economista, 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 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. 352-01105/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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 termo
nuclear 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’at
mosfera
Tram. 352-01106/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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 termo
nuclear 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’at
mosfera
Tram. 352-01109/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Proposta de compareixença d’Ángel Díaz, 
consultor en l’àmbit del turisme i soci funda
dor d’Advanced Leisure Services, SL, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre les emissions contaminants d’ò
xids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial, de l’impost sobre la pro
ducció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícu
les a l’atmosfera
Tram. 352-01116/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, 
DSPC-C 408.

Proposta de compareixença de Valentí Pich, 
president del Consell General de Col·legis d’E
conomistes d’Espanya, 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 termo
nuclear d’energia elèctrica per la seva inci
dència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 352-01117/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.
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Proposta de compareixença d’Emilio Ál
varez PérezBedia, president del Registre 
d’Au ditors Economistes de Catalunya i vice
secretari de la Junta de Govern del Col·legi 
d’E conomistes de Catalunya, 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 co
mercial, de l’impost sobre la producció ter
monuclear 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Proposta de compareixença de Sònia Corroc
hano, 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 pro
ducció 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. 352-01120/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana de Voluntari
at Social amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01121/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Fundació Pere Tarrés amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01122/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’Escoltisme 
i Guiatge amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01123/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de l’Associacionisme 
i el Voluntariat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01124/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Catalana de l’Esplai 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01125/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Creu Roja a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01126/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Banc dels Aliments amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01127/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Espanyola contra el 
Càncer amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01128/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Càritas amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01129/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Mans Unides amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 352-01130/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’ONG amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01131/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Coordinating Committee for In
ternational Voluntary Service amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01132/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Excursionis
tes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01133/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01134/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Francina Al
sina, presidenta de la Federació Catalana 
del Voluntariat, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01135/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’Àngels Guite
ras, presidenta de la Taula del Tercer Sector 
Social, amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01136/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Ghassan 
Saliba Zeghondi, en representació de Co
missions Obreres, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01137/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01138/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01139/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell d’Associacions de Barce
lona amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01140/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de la Joventut de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01141/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01142/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens Associacionisme Cultural amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01143/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01144/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’Escoltisme 
i Guiatge amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01145/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Excursionis
tes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01146/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Coordinating Committee of Interna
tional Voluntary Service amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01147/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença de Pau Gon
zález, en representació del Moviment Laic i 
Progressista, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01148/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Ma
drid, professor de la Universitat de Barce
lona, especialista en institucions del vo
luntariat, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01149/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Josep For
nés i Garcia, gestor cultural i membre del 
Consell de Cultura de la Ciutat de Barcelo
na, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01150/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Miquel Àn
gel Essomba i Gelabert, doctor en pedago
gia per la Universitat de Barcelona, amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01151/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Jaume Ayats 
i Abeyà, músic i professor d’etnomusicolo
gia de la Universitat Autònoma de Barcelo
na, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01152/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Fernando 
Pindado, expert en participació ciutadana, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01153/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Fidel Gon
zález, expert en participació i associacionis
me, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01154/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Fascicle segon
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Municipis de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01155/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01156/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de l’Associacionisme 
i el Voluntariat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01157/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01158/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’ONG per la 
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01159/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana del Voluntari
at Social amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01160/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Taula del Tercer Sector Social 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01161/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Consum i Usuaris de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01162/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell d’Associacions de Barce
lona amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01163/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de la Joventut de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01164/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Josep Mar
quès, en representació de la Creu Roja, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01165/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda 
Oncològica amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01166/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01167/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Ecologistes de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01168/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Assemblea Nacional Catalana amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01169/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01170/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01171/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01172/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01173/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Excursionis
tes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01174/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Mònica Sa
bata, en representació de la Federació d’Or
ganitzacions Catalanes Internacionalment 
Reconegudes, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01175/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01176/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’Escoltisme 
i Guiatge amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01177/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana d’Entitats 
Corals amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01178/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Coordinadora de Colles Castelle
res de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01179/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Agrupació de Colles de Gegan
ters de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01180/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió de Federacions Esporti
ves de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01181/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Toni Vilà, en 
representació de l’Institut de Govern i Políti
ques Públiques de la Universitat Autònoma 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01182/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Fidel Gon
zález, expert en participació i associacionis
me, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01183/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Fernando 
Pindado, expert en participació, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01184/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Miquel Àn
gel Essomba i Gelabert, expert en participa
ció i interculturalitat, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01185/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Fernando 
Pindado, expert en participació ciutadana 
en l’àmbit local, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01186/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’Òscar Rebo
llo, professor de sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01187/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Joaquim Bru
gué, catedràtic del Departament de Ciència 
Política de la Universitat Autònoma de Bar
celona i director de l’Institut de Govern i Po
lítiques Públiques, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01188/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Miquel Àn
gel Essomba i Gelabert, doctor en peda
gogia de la Universitat Autònoma de Bar
celona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01189/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Jaume Ayats 
i Abeyà, professor de la Universitat Autòno
ma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01190/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Teresa Cres
po, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social, amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01191/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Josep For
nés i Garcia, director del Museu Etnològic 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01192/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Municipis de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01193/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01194/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ajuntament de Viladecans amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01195/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ajuntament de Granollers amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01196/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01197/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Josep Mon
ràs i Jaume Domingo, en representació de 
la Unió de Consells Esportius de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01198/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Excursionis
tes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01199/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Coordinating Committee of Interna
tional Voluntary Service amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01200/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens de Comunicació Associativa 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01201/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01202/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.



19 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 319

4.53.05. INFORMACIó 40

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’Escoltisme 
i Guiatge amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01203/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Francina Al
sina, presidenta de la Federació Catalana 
del Voluntariat Social, amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 352-01204/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana d’Entitats 
Corals amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01205/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Ecologistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01206/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01207/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’ONG per la 
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01208/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Treball Econòmic i Social amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01209/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01210/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Organització Patronal del Ter
cer Sector Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01211/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Taula del Tercer Sector Social 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01212/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01213/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01214/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de l’Associacionisme i 
el Voluntariat amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01215/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’Enric Canet, 
director del Casal dels Infants, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01216/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Maria Solés, 
coordinadora territorial de la Federació Gi
rona Voluntariat, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01217/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Maurici Blan
cafort, president d’Amics de la Gent Gran, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01218/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01219/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell d’Associacions de Barce
lona amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01220/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de la Joventut de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01221/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Ricard Este
ban Legarreta, professor de dret laboral i de 
la seguretat social de la Universitat Autòno
ma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01222/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Francina Al
sina, presidenta de la Federació Catalana 
de Voluntariat Social, amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 352-01223/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Be
cerra, responsable d’Habitatge de Comissi
ons Obreres, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01224/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Carme Bor
bonès, presidenta de Càritas Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01225/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’Enric Canet, 
director de Relacions Ciutadanes del Casal 
dels Infants, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01226/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença de Teresa Cres
po, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social, amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01227/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’Àngels Guite
ras, presidenta de la Taula del Tercer Sector 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01228/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Giró 
Castañer, president de la Confederació d’As
sociacions Veïnals de Catalunya, amb rela
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01229/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Núria Ra
mon, presidenta del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01230/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’Albert Riu i 
Mas, secretari general de la Coordinació Ca
talana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01231/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’Oriol Josa 
Fresno, secretari general de la Coordination 
Committee of International Voluntary Service 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01232/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’Antonio Pé
rez, director de Voluntariat i Formació de la 
Creu Roja, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01233/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01234/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.



19 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 319

4.53.05. INFORMACIó 44

Proposta de compareixença de Clara Rosàs, 
gerent de la Federació Catalana d’Entitats 
contra el Càncer, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01235/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Cadevall i Vigués, presidenta de la Federa
ció Catalana d’Entitats Corals, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01236/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de José Cayue
la Guerrero, president de la Federació Cata
lana d’Escoltisme i Guiatge, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01237/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Mario Cugat 
Leseurs, president de la Federació d’Associ
acions de Gent Gran de Catalunya, amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01238/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Merino 
Urbano, president de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01239/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Mònica Sa
bata, presidenta de la Federació d’Organit
zacions Catalanes Internacionalment Reco
negudes, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01240/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Ventura, sotsdirector de l’àrea social de la 
Fundació «la Caixa», amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01241/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de La Confederació, Patronal del Ter
cer Sector Social de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01242/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença de Juanjo Bu
trón i Melero, membre de la Junta Directiva 
de la Xarxa de Voluntariat Ambiental, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01243/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01244/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Municipis de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01245/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01246/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66031).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Institut de Govern de Políti
ques Públiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01247/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66031).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Miquel Àn
gel Essomba i Gelabert, director general de 
l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en 
Societats Complexes, amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 352-01248/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66031).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Lluc V. Pe
láez, alcalde de FigaróMontmany, amb rela
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01249/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66031).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Fidel Gonzá
lez Pérez, expert en participació juvenil, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01250/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 66032).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença de Pau Gonzá
lez Val, secretari general del Moviment Laic i 
Progressista, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01251/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66065).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01252/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Excursionis
tes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01253/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’Escoltisme 
i Guiatge amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01254/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01255/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana del Voluntari
at Social amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01256/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Fundació Catalunya Voluntària 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01257/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01258/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana d’Entitats 
contra el Càncer amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01259/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01260/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Coordinació Catalana de Co
lònies, Casals i Clubs d’Esplai amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01261/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Organitzacions Cata
lanes Internacionalment Reconegudes amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01262/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Xarxa de Voluntariat Ambiental 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01263/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens de Comunicació Associativa 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01264/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana d’Entitats 
Corals amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01265/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Casal dels Infants per a l’Acció So
cial als Barris amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01266/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Creu Roja a Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01267/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Taula del Tercer Sector Social 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01268/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Càritas amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01269/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01270/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01271/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de La Confederació, Patronal del Ter
cer Sector Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01272/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Fundació «la Caixa» amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01273/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Municipis de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01274/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01275/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Josep For
nés i Garcia amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01276/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Miquel Àn
gel Essomba i Gelabert amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01277/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Jaume Ayats 
i Abeyà amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01278/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Josep For
nés i Garcia, director del Museu Etnològic 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01279/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66067).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Proposta de compareixença de Jaume Ayats 
i Abeyà, músic i professor d’etnomusicolo
gia de la Universitat Autònoma de Barcelo
na, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01280/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66067).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una represen
tació de Metges de Catalunya davant la Co
missió de Salut perquè informi sobre la situa
ció dels centres d’atenció primària i atenció 
especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00682/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socia-
lista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel Villegas Pé-
rez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel Vallet 
Sànchez, del Grup Mixt (reg. 64118).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
07.05.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres davant la Co
missió de Salut perquè informi sobre la situa
ció dels centres d’atenció primària i atenció 
especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00683/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socia-
lista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel Villegas Pé-
rez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel Vallet 
Sànchez, del Grup Mixt (reg. 64118).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
07.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una represen
tació del sindicat d’Infermeria davant la Co
missió de Salut perquè informi sobre la situa
ció dels centres d’atenció primària i atenció 
especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00684/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socia-
lista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel Villegas Pé-
rez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel Vallet 
Sànchez, del Grup Mixt (reg. 64118).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
07.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació dels centres d’atenció pri
mària i atenció especialitzada de l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 356-00685/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socia-
lista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel Villegas Pé-
rez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel Vallet 
Sànchez, del Grup Mixt (reg. 64118).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
07.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una represen
tació de la Candidatura Autònoma de Treba
lladores i Treballadors de l’Administració de 
Catalunya  Coordinadora de Treballadors i 
Treballadores de la Sanitat davant la Comis
sió de Salut perquè informi sobre la situació 
dels centres d’atenció primària i atenció es
pecialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00686/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socia-
lista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel Villegas Pé-
rez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel Vallet 
Sànchez, del Grup Mixt (reg. 64118).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
07.05.2014.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública, davant la Comissió de Sa
lut perquè informi sobre el Pla interdeparta
mental de salut pública
Tram. 356-00687/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
07.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del grup d’experts relators del pro
jecte de llei de promoció de l’autonomia per
sonal i atenció a les persones en situació de 
dependència davant la Comissió de Benes
tar, Família i Immigració perquè informi so
bre el projecte de llei de promoció de l’auto
nomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència
Tram. 356-00689/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 65194).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Sol·licitud de compareixença de tècnics que 
elaboren l’ordre de regulació de l’assistent 
personal davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè expliquin el con
tingut d’aquesta ordre
Tram. 356-00690/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 65409).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’experts que 
redacten l’Avantprojecte de llei d’autonomia 
personal i dependència davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè ex
pliquin el contingut d’aquest avantprojecte 
de llei
Tram. 356-00691/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 65410).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, 
director del Centre de Competència mHealth 
de la Fundació Mobile World Capital Barcelo
na, davant la Comissió de Salut perquè expli
qui l’estratègia i els projectes de la Fundació 
en l’àmbit de la salut i en l’àmbit social
Tram. 356-00692/10

Sol·licitud

Sol·licitud: M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 65435).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
07.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg 
social permanent
Tram. 356-00693/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 66141).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 08.05.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Foment del Treball Nacional 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè presenti l’acord de diàleg social per
manent
Tram. 356-00694/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 66141).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 08.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg 
social permanent
Tram. 356-00695/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 66141).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 08.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Pimec davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè presenti l’acord de 
diàleg social permanent
Tram. 356-00696/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 66141).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 08.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Fepime Catalunya davant la Co
missió d’Empresa i Ocupació perquè pre
senti l’acord de diàleg social permanent
Tram. 356-00697/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 66141).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 08.05.2014.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch 
i Moya, president del Consell de Governs Lo
cals, davant la Comissió d’Afers Institucio
nals perquè informi sobre el Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 356-00700/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt 
(reg. 66737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 08.05.2014.

Sol·licitud de compareixença de Mercè Co
nesa i Pagès, alcaldessa de Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental), davant la Comis
sió d’Afers Institucionals perquè informi so
bre el Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 356-00701/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt 
(reg. 66737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 08.05.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Pere Prat i 
Boix, alcalde de Manlleu (Osona), davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor
mi sobre el Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 356-00702/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt 
(reg. 66737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 08.05.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma
yoral i Antigas, alcalde de Granollers (Vallès 
Oriental), davant la Comissió d’Afers Institu
cionals perquè informi sobre el Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 356-00703/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt 
(reg. 66737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 08.05.2014.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gar
cía i Albiol, alcalde de Badalona (Barcelo
nès), davant la Comissió d’Afers Institucio
nals perquè informi sobre el Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 356-00704/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt 
(reg. 66737).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 08.05.2014.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Te
jedor i Ballesteros, alcalde del Prat de Llo
bregat (Baix Llobregat), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el 
Projecte de llei de governs locals de Cata
lunya
Tram. 356-00705/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt 
(reg. 66737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 08.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Anna Gabal
dà i Felipe, alcaldessa de Sant Pere de Ri
bes (Garraf), davant la Comissió d’Afers Ins
titucionals perquè informi sobre el Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 356-00706/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt 
(reg. 66737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 08.05.2014.
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Sol·licitud de compareixença de David Casa
do, representant de l’Institut Català d’Avalu
ació de Polítiques Públiques, davant la Co
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 356-00711/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.05.2014.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES  
I COMPAREIXENCES D’AUTORITATS,  
DE FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació d’Air 
Europa amb relació al Projecte de llei de cre
ació 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. 353-00441/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’Alfons Garcia, alcalde de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 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. 353-00442/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’Antoni DuranSindreu, 
economista i professor de règim fiscal de 
l’empresa i sistema fiscal espanyol de la Uni
versitat Pompeu Fabra, 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. 353-00443/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Municipis amb Centrals Nucle
ars amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre les emissions contami
nants 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. 353-00444/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.
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Compareixença d’una representació de l’As
sociació Empresarial Química de Tarragona 
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. 353-00445/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació 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 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. 353-00446/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació 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 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. 353-00447/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’una representació de Ci
ment Català amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre les emissions 
contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmos
fera 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. 353-00448/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’una representació del Col
legi d’Ambientòlegs de Catalunya 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. 353-00449/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

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 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. 353-00450/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.
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Compareixença d’una representació d’Easy
Jet 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. 353-00451/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’Emilio Álvarez PérezBedia, 
president del Registre d’Auditors Economis
tes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economistes de Catalu
nya, 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
ducció 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. 353-00452/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’Enric Tello, catedràtic de la 
Facultat d’Economia i Empresa de la Univer
sitat de Barcelona i president d’Ecologistes 
en Acció, 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. 353-00453/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’una representació de Fo
ment del Treball 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. 353-00454/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença de Francesc Granell, cate
dràtic d’organització econòmica internacio
nal de la Universitat de Barcelona, 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. 353-00455/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’una representació de Gre
enpeace 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. 353-00456/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.
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Compareixença d’Ignasi Puig, consultor es
pecialista en fiscalitat ambiental, doctor en 
ciències ambientals i soci fundador d’ENT 
Medi Ambient i Gestió, 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. 353-00457/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença de Jordi Roca, catedràtic de 
teoria econòmica de la Universitat de Barce
lona, amb relació al Projecte de llei de cre
ació 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. 353-00458/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença de Pablo Cotarelo, mem
bre 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 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. 353-00459/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambi
ental i Solidària 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. 353-00460/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença de Rafel Vidal i Ibars, alcal
de d’Ascó, 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. 353-00461/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’una representació de Rya
nair 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. 353-00462/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.
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Compareixença de Sònia Corrochano, di
rectora 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 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. 353-00463/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença de Valentí Pich, president 
del Consell General de Col·legis d’Econo
mistes d’Espanya, 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. 353-00464/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença d’una representació de Vue
ling 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. 353-00465/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença de Xavier Calsamiglia, eco
nomista, 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. 353-00466/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença de Xavier Querol Carceller, 
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. 353-00467/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 20, tinguda el 08.05.2014, DSPC-C 408.

Compareixença del conseller d’Empresa i 
Ocupació davant la Comissió de Polítiques 
de Lluita contra la Desocupació perquè hi 
faci aportacions
Tram. 357-00646/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.
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	Tram. 352-01279/10
	Sol·licitud
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	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels centres d’atenció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
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	Sol·licitud
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat d’Infermeria davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels centres d’atenció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
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	Sol·licitud
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg social permanent
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg social permanent
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	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg social permanent
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch i Moya, president del Consell de Governs Locals, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Mercè Conesa i Pagès, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 356-00701/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Prat i Boix, alcalde de Manlleu (Osona), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 356-00702/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers (Vallès Oriental), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier García i Albiol, alcalde de Badalona (Barcelonès), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Tejedor i Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Anna Gabaldà i Felipe, alcaldessa de Sant Pere de Ribes (Garraf), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 356-00706/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Casado, representant de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establ
	Tram. 356-00711/10
	Sol·licitud
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	Tram. 353-00442/10
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	Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona 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 sobr
	Tram. 353-00445/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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, de l’impost s
	Tram. 353-00446/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 sobr
	Tram. 353-00447/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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’en
	Tram. 353-00448/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 sobre la pro
	Tram. 353-00449/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 sob
	Tram. 353-00450/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 d’energia 
	Tram. 353-00451/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 les emission
	Tram. 353-00452/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 nitrogen a l’
	Tram. 353-00453/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball 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. 353-00454/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 produeix l’a
	Tram. 353-00455/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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’energ
	Tram. 353-00456/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ignasi Puig, consultor especialista en fiscalitat ambiental, 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 nitr
	Tram. 353-00457/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 comercial, de l’im
	Tram. 353-00458/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 
	Tram. 353-00459/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 comercial, 
	Tram. 353-00460/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d
	Tram. 353-00461/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 termonuclear d’energia 
	Tram. 353-00462/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 sobr
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 comercial, 
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 termonuclear d’energia 
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 termonuclear d’ener
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	Compareixença de Xavier Querol Carceller, 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’
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