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2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telè-
fon 012
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Proposta de resolució sobre la informació als ciuta-
dans del cost d’utilització del telèfon 012
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Rebuig p. 17
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per al pagament del deute amb els ajuntaments pels projec-
tes d’intervenció integral de barris
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Rebuig p. 17

Proposta de resolució de reprovació del director 
general de la Policia
Tram. 250-01116/10
Retirada p. 17

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 d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10
Nomenament d’una relatora p. 18

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 partícu-
les a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 18
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 21
Tinguda de les compareixences d’organitza cions i grups 
socials p. 24
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 26

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 26

Projecte de llei de fusió dels col·legis de titulats 
mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tar-
ragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Em-
presarials de Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya en el Col·legi d’Economistes de Catalunya
Tram. 200-00021/10
Text presentat p. 26
Sol·licitud de tramitació en lectura única davant el Ple p. 28

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 202-00052/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 28

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10
Text elaborat per la Ponència p. 29

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les retallades previs-
tes en els Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violència 
Masclista
Tram. 250-01055/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 47

Proposta de resolució sobre el centre de gestió de 
residus de la Garrotxa
Tram. 250-01067/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre les teràpies naturals
Tram. 250-01068/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre el Centre d’Interna-
ment d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 250-01069/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre l’elaboració del Pla di-
rector d’urologia i andrologia de Catalunya
Tram. 250-01071/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre la definició del règim 
d’ocupació i l’ús dels trams urbans i naturals de les platges
Tram. 250-01074/10
Esmenes presentades p. 49
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Proposta de resolució sobre les rotondes de la car-
retera C-55 d’accés al pla de les Vives I, de Sant Vicenç de 
Castellet
Tram. 250-01075/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
metge en les unitats d’atenció mèdica urgent i de les unitats 
de suport vital avançat a Calella i Blanes
Tram. 250-01076/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la privatització dels 
serveis de control i vigilància perimetral dels centres peni-
tenciaris
Tram. 250-01077/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el poblat ibèric de Bur-
riac, a Cabrera de Mar
Tram. 250-01078/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
interurbà entre Mataró i Barcelona i Mataró i la Universitat 
de Bellaterra
Tram. 250-01079/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’atenció continuada i d’urgències del CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac, i la recuperació dels horaris del servei 
d’oficina de farmàcia d’aquest municipi
Tram. 250-01080/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució de rebuig del projecte d’exe-
cució i declaració d’utilitat pública de la línia elèctrica entre 
Adrall i la frontera d’Andorra de Red Eléctrica de España
Tram. 250-01081/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-01082/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
dotació necessària de personal per a atendre els jutjats de 
violència de gènere
Tram. 250-01083/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el trasllat del Labora-
tori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental del CAP Doctor 
Robert, de Badalona
Tram. 250-01084/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la dotació dels mossos 
d’esquadra amb pistoles immobilitzadores Taser
Tram. 250-01085/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’uns nous 
protocols per als operadors del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 250-01086/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la base de dades del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 250-01087/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
viabilitat de l’empresa Expafruit, de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-01088/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el trasllat de la festa de 
la Comunitat Autònoma de Catalunya al 23 d’abril
Tram. 250-01089/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el trasllat de la festa de 
la Comunitat Autònoma de Catalunya al 23 d’abril
Tram. 250-01090/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la retirada d’una lito-
grafia de l’exposició «1714. Memòria gràfica d’una guerra» i 
sobre la destitució de la comissària d’aquesta exposició i del 
comissari dels actes del Tricentenari del 1714
Tram. 250-01091/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la retirada d’una lito-
grafia de l’exposició «1714. Memòria gràfica d’una guerra» i 
sobre la destitució de la comissària d’aquesta exposició i del 
comissari dels actes del Tricentenari del 1714
Tram. 250-01092/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre les inversions a la re-
gió sanitària de Girona
Tram. 250-01093/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la participació dels re-
presentants dels treballadors en el Consell d’Administració 
de l’Institut d’Assistència Sanitària
Tram. 250-01094/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’elaboració del Pla de 
contractació pública alimentària
Tram. 250-01095/10
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre les mesures per a evi-
tar l’intrusisme en l’àmbit del transport de persones
Tram. 250-01096/10
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la integració tarifària 
de Manlleu, Torelló i Ripoll a la sisena corona de transport 
metropolità
Tram. 250-01097/10
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el replantejament de 
la no-renovació del contracte a treballadors eventuals de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 250-01098/10
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’autopista AP-7 al pas 
per Figueres
Tram. 250-01099/10
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’Escola Mirades, de 
Torredembarra
Tram. 250-01100/10
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
escolar de l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01101/10
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53
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Proposta de resolució sobre l’adopció de les me-
sures de finançament que estableix la Llei 3/2009, de regu-
larització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-01102/10
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 250-01103/10
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la Corporació Sanitària 
Parc Taulí i la construcció del centre d’atenció primària de 
Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01104/10
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la distribució dels ser-
veis de pediatria i d’atenció a la salut sexual i reproductiva 
de Viladecans i del SAP Delta del Llobregat
Tram. 250-01105/10
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució de suport a la candidatura de 
preinscripció de la Festa dels Reis d’Igualada a la Llista re-
presentativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO 
com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat
Tram. 250-01106/10
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la petició a la Comissió 
Europea que adopti mesures excepcionals per a evitar per-
torbacions en el mercat dels cítrics
Tram. 250-01107/10
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
subvencions del Departament de Cultura a activitats d’ar-
tistes
Tram. 250-01108/10
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el retorn dels docu-
ments catalans que encara són a l’Arxiu General de la Guer-
ra Civil de Salamanca
Tram. 250-01109/10
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre els serveis oftalmolò-
gics de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01110/10
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’Escola Municipal de 
Música de Cambrils
Tram. 250-01111/10
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’ampliació del servei 
de rodalia de Tarragona fins a Vilafranca del Penedès
Tram. 250-01113/10
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’addició de la indica-
ció de les platges de Coma-ruga en el panell informatiu de la 
sortida 3 de la carretera C-32
Tram. 250-01114/10
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’Associació Transat-
làntica de Comerç i Inversió
Tram. 250-01115/10
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Municipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01117/10
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució de rebuig de les actuacions 
de la Delegació del Govern de l’Estat amb relació a la pre-
sentació de recursos contra acords municipals
Tram. 250-01119/10
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució de condemna de l’atac con-
tra el Pi de les Tres Branques
Tram. 250-01120/10
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’Institut Català de la 
Salut i els serveis sanitaris al Camp de Tarragona
Tram. 250-01121/10
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre les obres d’impermea-
bilització del pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet
Tram. 250-01122/10
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Martorell
Tram. 250-01123/10
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
escolar de l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01124/10
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’alliberament de les 
preses palestines de les presons israelianes i l’eliminació de 
les detencions administratives
Tram. 250-01125/10
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’arranjament de la car-
retera que connecta el nucli del Pla de la Font amb la carre-
tera de Gimenells, Sucs i Almacelles
Tram. 250-01126/10
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis bancaris a les poblacions de menys de 1.000 habi-
tants
Tram. 250-01127/10
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57
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Proposta de resolució sobre el finançament dels 
medicaments per al tractament de malalties metabòliques
Tram. 250-01128/10
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre dades la monitoritza-
ció i la conservació de dades personals
Tram. 250-01129/10
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missió de seguiment del compliment dels acords adoptats 
en el debat general sobre l’increment de la pobresa i les de-
sigualtats
Tram. 250-01130/10
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’Escola Baldiri Reixac, 
de Badalona
Tram. 250-01131/10
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 250-01132/10
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’aplicació de les taxes 
judicials
Tram. 250-01133/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre 
únic de parelles de fet residents a Catalunya
Tram. 250-01134/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos personals del Servei d’Intervenció Especialitzada 
de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-01135/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un me-
canisme de col·laboració entre Catalunya, el País Valencià i 
l’Estat amb relació al projecte Castor
Tram. 250-01136/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la reconsideració del 
mapa de zones del sistema tarifari integrat de la regió metro-
politana de Barcelona
Tram. 250-01137/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la reconversió de l’aula 
de formació d’adults de Morera-Pomar, de Badalona, en un 
centre de formació d’adults
Tram. 250-01138/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la instal·lació de comp-
tadors intel·ligents
Tram. 250-01139/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la pròrroga dels sub-
sidis per a habitatge de protecció oficial de plans estatals 
d’habitatge anteriors al del 2009-2010
Tram. 250-01140/10
Presentació p. 65

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

Procediments relatius als informes de fiscalització 
28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la immigració, del 
Departament de Benestar Social i Família, corresponent al 
2011; 37/2013, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya, corresponent al 2010 i al 2011 i 1/2014, sobre el Consor-
ci d’Educació de Barcelona, corresponent al 2012
Tram. 256-00021/10, 256-00028/10 i 256-00029/10
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 66

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00011/10
Presentació p. 71

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació d’inestabilitat i paràlisi política
Tram. 302-00172/10 p. 71
Rectificació del text presentat p. 71

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la reconfiguració del 
mapa comunicatiu
Tram. 300-00180/10
Presentació p. 72

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir la viabilitat i l’estabilitat de les entitats socials
Tram. 300-00181/10
Presentació p. 72

Interpel·lació al Govern sobre el Projecte de llei or-
gànica per la qual es fa efectiva l’abdicació de Sa Majestat el 
Rei Joan Carles I de Borbó
Tram. 300-00182/10
Presentació p. 72

Interpel·lació al Govern sobre l’economia del tercer 
sector
Tram. 300-00183/10
Presentació p. 72

Interpel·lació al Govern sobre la situació actual del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 300-00184/10
Presentació p. 73

Interpel·lació al Govern sobre la violència que gene-
ren els grups radicals i els organitzats
Tram. 300-00185/10
Presentació p. 73

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural
Tram. 300-00186/10
Presentació p. 73
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3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
4/2014, sobre els indicadors financers i pressupostaris dels 
municipis, corresponent al 2010 i el 2011
Tram. 258-00021/10
Sol·licitud de presentació de l’informe p. 73

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i Repro-
ductiva
Tram. 409-00001/10
Substitució de diputats p. 74

Composició de la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat
Tram. 410-00008/10
Substitució de diputats p. 74

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10
Substitució de diputats p. 74

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10
Substitució de diputats p. 74

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 429/X, so-
bre l’ampliació del CAP Joan Mirambell, de Caldes de Mont-
bui
Tram. 290-00382/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 75

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 71/X, sobre la 
salut mental
Tram. 390-00071/10
Sol·licitud de pròrroga p. 75
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 75

Control del compliment de la Moció 72/X, sobre la 
qualitat de l’aire
Tram. 390-00072/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 76

Control del compliment de la Moció 73/X, sobre 
l’atenció als infants i adolescents tutelats
Tram. 390-00073/10
Sol·licitud de pròrroga p. 78
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 78

Control del compliment de la Moció 74/X, sobre la 
situació de les persones amb dependència
Tram. 390-00074/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 78

Control del compliment de la Moció 105/X, sobre el 
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla de protec-
ció integral del delta de l’Ebre
Tram. 390-00105/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 78

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la reducció de perso-
nal a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 354-00286/10
Sol·licitud i tramitació p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
la vulneració del dret de vaga dels funcionaris del Departa-
ment de Justícia
Tram. 354-00291/10
Sol·licitud i tramitació p. 79

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00933/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Julia López López, 
catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00934/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume 
Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00935/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Núria Carrera i Co-
mes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00936/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Jaume Botey Va-
llès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i membre de Cristianisme i Justícia, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00937/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, met-
ge i membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00938/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00939/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00940/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00941/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00942/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de 
Barcelona - Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00943/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00944/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00945/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00946/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00947/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00948/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00949/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00950/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Daniel Raventós, 
president de la Xarxa Renda Bàsica i professor de sociologia 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00951/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé 
Blasco, exconseller de Treball i Indústria, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya
Tram. 352-00952/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Sara Berbel, docto-
ra en psicologia social per la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-00953/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Carolina Homar, 
consultora en polítiques socials públiques i tercer sector, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00954/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Fernando Fanto-
va, consultor social, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00955/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i 
Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00956/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, met-
ge i impulsor de Dempeus per la Salut Pública, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00957/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume 
Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00958/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83
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Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torre-
cilla, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00959/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Teresa Crespo Ju-
lia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00960/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00961/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Jaume Botey Va-
llès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, en representació de Cristianisme i Justícia, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-00962/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Julia López López, 
catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00963/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00964/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja amb relació a 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. 352-00965/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00966/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00967/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya amb relació a 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. 352-00968/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00969/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-00970/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00971/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00972/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00973/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00974/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00975/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00976/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00977/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00978/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
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ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00979/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00980/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya
Tram. 352-00981/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00982/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Teresa Crespo Ju-
lia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00983/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Maria Truñó, repre-
sentant de l’UNICEF Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00984/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Núria Carrera i Co-
mes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00985/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General del Treball Social amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00986/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-00987/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00988/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Julia López López, 
catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 

de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00989/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume 
Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00990/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00991/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de 
Barcelona - Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00992/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00993/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00994/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Pau Marí-Klose, 
doctor en sociologia i professor de la Universitat de Sara-
gossa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00995/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Joan Cortinas, re-
presentant del Centre National de Recherche Scientifique, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00996/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Josep Manel Bus-
queta, representant del Seminari d’Economia Crítica Taifa, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00997/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de José Iglesias 
Fernández, representant de l’Associació Ecoconcern - Inno-
vació Social, amb relació a 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. 352-00998/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89



10 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 334

SUMARI 9

Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané, 
representant de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00999/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’Albert Sales, profes-
sor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01000/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01001/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01002/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01003/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Carme Borbonès 
Brescó, presidenta de Càritas, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01004/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Josep Marquès Ba-
ró, president de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01005/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras 
Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
de Catalunya, amb relació a 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. 352-01006/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Teresa Crespo Ju-
lia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01007/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, 
membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Famili-
ars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-01008/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Salvador Busquets 
Vila, director d’Arrels Fundació, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01009/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’Enric Canet, director 
de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01010/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01011/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01012/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01013/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01014/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fepime de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01015/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01016/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01017/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’Alícia Adserà, pro-
fessora de la Woodrow Wilson School of Public and Interna-
tional Affairs i membre associada de l’Office of Population 
Research a la Universitat de Princeton, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01018/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Gerard Padró i Mi-
quel, catedràtic d’economia de la London School of Eco-
nomics and Political Science i codirector del Programa de 
recerca en governabilitat i economia política de l’Internatio-
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nal Growth Centre, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01019/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Guillem López-Ca-
sasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01020/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Josep Oliver, eco-
nomista i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-01021/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, 
catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01022/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’Esther Sánchez Tor-
res, professora de dret privat d’ESADE, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01023/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i 
Núñez, director de la Fundació Privada Trinijove i president 
de la Xarxa Europea d’Empreses d’Inserció Social (ENSIE), 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01024/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’In-
serció amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01025/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01026/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01027/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
dels consells comarcals amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01028/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de les entitats d’iniciativa social col·laboradores del Progra-
ma interdepartamental de la renda mínima d’inserció amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01029/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
dels sindicats més representatius amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01030/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de les organitzacions empresarials més representatives 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01031/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català de les Dones amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01032/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01033/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01034/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01035/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya amb relació a 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. 352-01036/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Teresa Crespo Ju-
lia, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social i del Con-
sell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01037/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras 
Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda 
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garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01038/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01039/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01040/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01041/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01042/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01043/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01044/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Rafael Pinilla Pa-
llejà, membre fundador i vicepresident de l’associació Red 
Renta Básica, amb relació a 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. 352-01045/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de José Antonio No-
guera Ferrer, professor de sociologia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01046/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Daniel Raventós 
Pañella, professor de sociologia de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-01047/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-

rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01048/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i 
Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01049/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Julia López López, 
catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-01050/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume 
Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01051/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Jaume Botey Va-
llès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01052/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, 
membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01053/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Magda Mercader, 
experta en costos i beneficis de rendes socials, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01054/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’Antoni Comín Oli-
veres, expresident de la Comissió Interdepartamental de la 
Renda Mínima d’Inserció, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01055/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Luis Sanzo, exres-
ponsable del Programa de renda bàsica del País Basc, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01056/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença del cap de l’òrgan tèc-
nic de la renda mínima d’inserció amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01057/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99
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Proposta de compareixença de Jesús Quiroga, di-
rector de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01058/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Josep Lechuga, 
coordinador dels serveis socials de Badalona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01059/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Montse Campama, 
coordinadora dels serveis socials de Sant Adrià de Besòs, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01060/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01061/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01062/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01063/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01064/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01065/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01066/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01067/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infàn-

cia i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01068/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
del Casal dels Infants amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01069/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01070/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01071/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’UNICEF Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01072/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01073/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01074/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01075/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja a Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01076/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
d’OXFAM Intermón amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01077/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma «Pobresa Zero» amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01078/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Síndic de Greuges amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01079/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01080/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01081/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de la secretària ge-
neral del Consell de Relacions Laborals davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui el document 
«Recomanacions per a la negociació col·lectiva de plans 
d’igualtat»
Tram. 356-00499/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença del secretari del Pla 
integral del poble gitano davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre el grau de desenvolupament 
i assoliment d’objectius del Pla integral del poble gitano
Tram. 356-00587/10
Retirada de la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença del subdirector ge-
neral d’acció social, cívica i comunitària davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el grau de 
desenvolupament i assoliment d’objectius del Pla integral 
del poble gitano
Tram. 356-00588/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè expliqui el conveni de col-
laboració per a impulsar actuacions i polítiques per a la pro-
moció de la igualtat entre homes i dones en el món laboral 
incorporant la perspectiva de gènere
Tram. 356-00634/10
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè expliqui el conveni de col·laboració 
per a impulsar actuacions i polítiques per a la promoció de la 
igualtat entre homes i dones en el món laboral incorporant la 
perspectiva de gènere
Tram. 356-00635/10
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença del portaveu de l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè presenti l’informe corresponent al 
2013
Tram. 356-00652/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Observatori Dona, Empresa i Economia davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la 
situació de les dones en els consells d’administració de les 
empreses
Tram. 356-00656/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació ALLEM - Agrupació Lleidatana d’Entitats de 
Suport a Persones amb Discapacitat davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situa-
ció de les persones amb discapacitat
Tram. 356-00669/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Acció Cívica i Comunitària davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè expliqui els plans de desenvolu-
pament comunitari
Tram. 356-00673/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè expliqui l’Informe In-
socat sobre la situació de la joventut
Tram. 356-00678/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença d’Albert Salazar, ge-
rent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Co-
missió de Salut perquè expliqui la situació actual de l’hospi-
tal i l’aplicació dels acords assolits al Parlament
Tram. 356-00698/10
Sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença d’Enric Argelagués, 
president del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui la situació actual de l’hospital i l’aplica-
ció dels acords assolits al Parlament
Tram. 356-00699/10
Sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans perquè informi sobre l’estat del Registre 
de la Propietat i del Registre Mercantil i sobre els efectes de 
l’agrupació i la supressió d’oficines
Tram. 356-00707/10
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de Miquel Arrufat Vila, 
gerent del Consorci Sanitari Integral, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la reducció de personal a l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 356-00709/10
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Teixidó, 
degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00721/10
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença d’Albert Tort Sisó, pre-
sident del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barce-
lona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00722/10
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de Carme Puigvert Vi-
lalta, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres 
de Girona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00723/10
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de Cristina Díez, presi-
denta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarrago-
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na, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu 
posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper 
de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00724/10
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de Josep M. Camps 
i Balagué, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefini-
ció del paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00725/10
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de la Professió Infermera de Catalunya davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb 
relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en 
el sistema sanitari
Tram. 356-00726/10
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Cata-
lunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00727/10
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del paper de la in-
fermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00728/10
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Infermeria davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb rela-
ció a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 356-00729/10
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del paper de la in-
fermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00730/10
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Directors i Directores d’Escoles d’Infer-
meria de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i 
redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00731/10
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
dels organitzadors del Congrés Internacional per una Bar-
celona Inclusiva davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè n’exposi les conclusions
Tram. 356-00732/10
Sol·licitud p. 108

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

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la vicepresidenta del Govern sobre l’informe de la 

comissió d’experts amb relació a la reforma de l’Administra-
ció pública i el seu sector públic
Tram. 355-00070/10
Substanciació p. 108

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la vicepresidenta del Govern sobre el procés de 
reforma de l’Administració de la Generalitat
Tram. 355-00125/10
Substanciació p. 108

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la internacionalització del sector primari català
Tram. 355-00130/10
Sol·licitud i tramesa a l’òrgan competent p. 108

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

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
Substanciació p. 108

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
Substanciació p. 109

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
Decaïment p. 109

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
Substanciació p. 109

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
Substanciació p. 109
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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’atmosfera
Tram. 353-00450/10
Substanciació p. 109

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’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
Substanciació p. 109

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 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. 353-00452/10
Substanciació p. 110

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
Decaïment p. 110

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 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
Substanciació p. 110

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
Substanciació p. 110

Compareixença d’una representació de Greenpea-
ce 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. 353-00456/10
Substanciació p. 110

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
Substanciació p. 111

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
Substanciació p. 111

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
Substanciació p. 111

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
Substanciació p. 111

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-
cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00466/10
Substanciació p. 111

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
Substanciació p. 111

Compareixença de representants de l’Associació 
Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones a 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
informar sobre la situació de les relacions col·lectives de tre-
ball i de la direcció de persones a les empreses i les admi-
nistracions públiques
Tram. 357-00246/10
Substanciació p. 112

Compareixença d’una representació de la Creu Ro-
ja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a presentar el sisè estudi de l’Observatori de 
Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, titulat «L’impacte 
de la crisi en els majors de quaranta-cinc anys»
Tram. 357-00594/10
Substanciació p. 112
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Compareixença de Josep Maria Mallarach davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la 
Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 357-00642/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Jaume Grau davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la Declaració 
a favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 357-00643/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Susana Pascual, presidenta del 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la Declaració a 
favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 357-00644/10
Substanciació p. 112

Compareixença d’una representació d’Entitats Ca-
talanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a explicar l’Informe Insocat sobre la 
situació de la joventut
Tram. 357-00655/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112
Substanciació p. 112

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració ALLEM - Agrupació Lleidatana d’Entitats de Suport a 
Persones amb Discapacitat davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre la situació de les 
persones amb discapacitat
Tram. 357-00656/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença del director general d’Acció Cívi-
ca i Comunitària davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a explicar els plans de desenvolupament 
comunitari
Tram. 357-00657/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 34
Convocada per al dia 11 de juny de 2014 p. 113

NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL 
www.parlament.cat

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al conseller 
d’Interior
Tram. 330-00056/10
Presentació p. 114

Encàrrec del despatx del conseller de la Presidèn-
cia a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00057/10
Presentació p. 114

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i 
Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00058/10
Presentació p. 114

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

Pla anual de cooperació al desenvolupament per 
al 2014
Tram. 334-00072/10
Presentació p. 115

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibili-
tat de l’Administració local
Tram. 380-00005/10
Coneixement del recurs p. 116

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament 
Acord p. 116
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 24, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 420.

Proposta de resolució sobre la informació 
als ciutadans del cost d’utilització del telè-
fon 012
Tram. 250-00900/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 24, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 420.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
pla per al pagament del deute amb els ajun-
taments pels projectes d’intervenció integral 
de barris
Tram. 250-01007/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 22, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 421.

Proposta de resolució de reprovació del di-
rector general de la Policia
Tram. 250-01116/10

Retirada

Retirada en la sessió de la Junta de Portaveus, tinguda 
el 03.06.2014.



10 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 334

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 18

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 d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Nomenament d’una relatora

Nomenament de la relatora d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 200-00002/10) s’ha 
reunit el dia 22 d’abril de 2014 i, d’acord amb el que 
disposa l’article 109.4 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat relatora la diputada Anna Figueras i Ibàñez.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014

Anna Figueras i Ibàñez, Pere Bosch Cuenca, Núria 
Segú Ferré, Rafael López i Rueda, Laura Massana 
Mas, José María Espejo-Saavedra Conesa, David Fer-
nàndez i Ramos

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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CEF, 28.04.2014

GP Socialista 

Proposta de 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’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial, 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. 352-01082/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona 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’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 352-01083/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre de Recerca d’Epidemiologia Ambiental 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’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 352-01084/10)

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 nitro-
gen 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’atmos-
fera (tram. 352-01085/10)

Proposta de 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’avia-
ció 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. 352-01086/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons 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 inci-
dència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01087/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Municipis amb Centrals Nuclears 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’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 352-01088/10)

Proposta de compareixença de Rafel Vidal i Ibars, al-
calde 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 co-
mercial, 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. 352-01089/10)
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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 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-
01090/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Vueling amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comerci-
al, 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’at-
mosfera (tram. 352-01091/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Ryanair amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comerci-
al, 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’at-
mosfera (tram. 352-01092/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’EasyJet amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comerci-
al, 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’at-
mosfera (tram. 352-01093/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Lufthansa amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comerci-
al, 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’at-
mosfera (tram. 352-01094/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ai-
rEuropa 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 comerci-
al, 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’at-
mosfera (tram. 352-01095/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
Norwegian Air amb relació al Projecte de llei de cre-
ació 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 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. 352-01096/10)

Proposta de compareixença de Sònia Corrochano, di-
rectora de l’aeroport de Barcelona - el Prat, amb rela-
ció 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
352-01097/10)

Proposta de compareixença de Xavier Carol, cientí-
fic, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 352-01098/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-
01099/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb re-
lació 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
352-01100/10)

GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

Proposta de compareixença de Jordi Roca, catedràtic 
de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre les emissions contaminants d’òxids de nitro-
gen 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’atmos-
fera (tram. 352-01101/10)

Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, consul-
tor especialista en fiscalitat ambiental, 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
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l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-
01102/10)

Proposta de compareixença de Pablo Cotarelo, mem-
bre de la Xarxa per la Sobirania Energètica, amb rela-
ció 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
352-01103/10)

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’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 352-01104/10)

GP de Convergència i Unió 

Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, 
economista, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial, 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. 352-01105/10)

Proposta de compareixença de Xavier Calsamiglia, 
economista, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial, 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. 352-01106/10)

Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, consul-
tor especialista en fiscalitat ambiental, 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-
01107/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Greenpeace amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial, 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. 352-01108/10)

Proposta de 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’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial, 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. 352-01109/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 352-01110/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Internacional del Transport Aeri amb re-
lació 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
352-01111/10)

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, 
professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fiscal 
espanyol de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
352-01112/10)

Proposta de compareixença de Jordi Roca, catedràtic 
de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre les emissions contaminants d’òxids de nitro-
gen 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’atmos-
fera (tram. 352-01113/10)

Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, doctor en 
ciències ambientals i soci fundador d’ENT Medi Am-
bient i Gestió, amb relació al Projecte de llei de cre-
ació de l’impost sobre les emissions contaminants 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’a viació 
comercial, de l’impost sobre la producció termonu-
clear 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. 352-01114/10)
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Proposta de compareixença d’Enric Tello, catedràtic 
de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona i president d’Ecologistes en Acció, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 352-01115/10)

GP del Partit Popular de Catalunya 

Proposta de compareixença d’Ángel Díaz, consultor 
en l’àmbit del turisme i soci fundador d’Advanced Lei-
sure Services, SL, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions contaminants 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’avia-
ció 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. 352-01116/10)

Proposta de compareixença de Valentí Pich, president 
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’atmosfera que produeix l’aviació comerci-
al, 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’at-
mosfera (tram. 352-01117/10)

Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-
Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes 
de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-
01118/10)

Proposta de compareixença de Francesc Granell, ca-
tedràtic d’organització econòmica internacional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre les emissions conta-
minants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01119/10)

Proposta de compareixença de Sònia Corrochano, di-
rectora de l’aeroport de Barcelona - el Prat, amb rela-
ció 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 

la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
352-01120/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Economia, Finances i 

Pressupost, 08.05.2013, DSPC-C408 

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, economista i 
professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fiscal 
espanyol de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
353-00443/10)

Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, presi-
dent del Registre d’Auditors Economistes de Catalu-
nya 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 con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-00452/10)

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 Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions 
contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que pro-
dueix l’aviació comercial, de l’impost sobre la produc-
ció 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. 353-00453/10)

Compareixença de Francesc Granell, catedràtic d’or-
ganització 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 co-
mercial, 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. 353-00455/10)

Compareixença de Jordi Roca, catedràtic de teoria 
econòmica 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’atmos-
fera que produeix l’aviació comercial, de l’impost so-
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bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
353-00458/10)

Compareixença de Valentí Pich, president del Consell 
General de Col·legis d’Economistes d’Espanya, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 353-00464/10)

Compareixença de Xavier Calsamiglia, economis-
ta, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 353-00466/10)

Compareixença de Xavier Querol Carceller, cientí-
fic, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 353-00467/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Am-
bientòlegs 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’aviació comercial, 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’atmosfera (tram. 353-00449/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-
00450/10)

Compareixença d’Ignasi Puig, consultor especialista 
en fiscalitat ambiental, doctor en ciències ambientals i 
soci fundador d’ENT Medi Ambient i Gestió, amb re-
lació 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
353-00457/10)

Compareixença de Pablo Cotarelo, membre de la Xar-
xa 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 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-00459/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb re-
lació 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
353-00460/10)

Compareixença d’una representació de Greenpea-
ce amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 353-00456/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-
00445/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Espanyola de la Indústria Elèctrica amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-
00446/10)

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 comerci-
al, 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’at-
mosfera (tram. 353-00454/10)

Compareixença d’una representació de Ciment Cata-
là amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
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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. 353-00448/10)

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 contami-
nants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial, 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’atmosfera (tram. 353-00442/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Municipis amb Centrals Nuclears amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-
00444/10)

Compareixença de Rafel Vidal i Ibars, alcalde d’As-
có, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 353-00461/10)

Compareixença de Sònia Corrochano, directora de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-
00463/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació In-
ternacional del Transport 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 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-00447/10)

Compareixença d’una representació d’Air Europa 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’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 353-00441/10)

Compareixença d’una representació d’EasyJet amb re-
lació 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
353-00451/10)

Compareixença d’una representació de Ryanair 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’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 353-00462/10)

Compareixença d’una representació de Vueling 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’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 353-00465/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre de Recerca d’Epidemiologia Ambiental 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’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 352-01084/10)

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 nitro-
gen 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’atmos-
fera (tram. 352-01085/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-
01087/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Lufthansa amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comer-
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cial, 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. 352-01094/10)

Proposta de compareixença d’una representació Norwe-
gian Air amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera que produeix l’avia ció comer-
cial, 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. 352-01096/10)

Proposta de compareixença d’Ángel Díaz, consultor 
en l’àmbit del turisme i soci fundador d’Advanced Lei-
sure Services, SL, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions contaminants 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’avia-
ció 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. 352-01116/10)

Tinguda de les compareixences d’organitza-
cions i grups socials
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 

04.06.2014, DSPC-C 418; 05.06.2014, DSPC-C 424

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 04.06.2014, DSPC-C 418

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, economista i 
professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fiscal 
espanyol de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
353-00443/10)

Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, presi-
dent del Registre d’Auditors Economistes de Catalu-
nya 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 con-
taminants 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-00452/10)

Compareixença de Francesc Granell, catedràtic d’or-
ganització 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 co-
mercial, 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. 353-00455/10)

Compareixença de Jordi Roca, catedràtic de teoria 
econòmica 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’atmos-
fera 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 so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
353-00458/10)

Compareixença de Valentí Pich, president del Consell 
General de Col·legis d’Economistes d’Espanya, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 353-00464/10)

Compareixença de Xavier Calsamiglia, economis-
ta, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 353-00466/10)

Compareixença de Xavier Querol Carceller, cientí-
fic, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 353-00467/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Am-
bientòlegs 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’aviació comercial, 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’atmosfera (tram. 353-00449/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-
00450/10)
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Compareixença d’una representació d’EasyJet amb re-
lació 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
353-00451/10)

Compareixença de Pablo Cotarelo, membre de la Xar-
xa 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 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-00459/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb re-
lació 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
353-00460/10)

Compareixença d’una representació de Greenpea-
ce amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 353-00456/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions 
contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que pro-
dueix l’aviació comercial, de l’impost sobre la produc-
ció termonuclear 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. 353-00445/10)

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’avia-
ció 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. 353-00454/10)

Compareixença d’una representació de Ciment Cata-
là amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 

l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 353-00448/10)

05.06.2014, DSPC-C 424

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 contami-
nants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial, 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’atmosfera (tram. 353-00442/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Municipis amb Centrals Nuclears amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions 
contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que pro-
dueix l’aviació comercial, de l’impost sobre la produc-
ció 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. 353-00444/10)

Compareixença de Rafel Vidal i Ibars, alcalde d’As-
có, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 353-00461/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació In-
ternacional del Transport 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 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 ga-
sos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-00447/10)

Compareixença d’una representació de Vueling 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’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 353-00465/10)

Compareixença d’Ignasi Puig, consultor especialista 
en fiscalitat ambiental, doctor en ciències ambientals i 
soci fundador d’ENT Medi Ambient i Gestió, amb re-
lació 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 so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
353-00457/10)
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Compareixences d’organitzacions i grups socials 
Decaigudes 

Compareixença d’Enric Tello, catedràtic de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelo-
na i president d’Ecologistes en Acció, 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-
00453/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Espanyola de la Indústria Elèctrica amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-
00446/10)

Compareixença d’una representació de la Direcció de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons 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 se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 353-
00463/10)

Compareixença d’una representació d’Air Europa 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’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 353-00441/10)

Compareixença d’una representació de Ryanair 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’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 353-00462/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 d ies 
hàbils (de l’11.06.2014 al 20.06.2014).
Finiment del termini: 23.06.2014; 09:30 h.

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 25.06.2014).
Finiment del termini: 26.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Projecte de llei de fusió dels col·legis de ti-
tulats mercantils i empresarials de Barcelo-
na, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de 
Col·legis de Titulats Mercantils i Empresari-
als de Catalunya i del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya en el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya
Tram. 200-00021/10

Text presentat
Reg. 69208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

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

«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova l’Avant-
projecte de llei de fusió dels col·legis de titulats mer-
cantils i empresarials de Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, i s’autoritza el conseller perquè 
el presenti al Parlament. Se sol·licita que es tramiti en 
lectura única.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 27 de maig de 2014.

Projecte de llei de fusió dels col·legis 
de titulats mercantils i empresarials de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils 
i Empresarials de Catalunya i del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya en el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

D’acord amb l’article 125 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, la Generalitat té competència exclusiva en 
matèria de col·legis professionals.
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La Llei 30/2011, de 4 d’octubre, sobre la creació del 
Consell General d’Economistes, relativa a la unifica-
ció de les organitzacions col·legials d’economistes i de 
titulats mercantils d’Espanya, va establir les bases per 
impulsar la unificació dels consell autonòmics i col-
legis d’economistes i titulats mercantils, d’acord amb 
la normativa autonòmica aplicable.

En aquest context, les respectives organitzacions col-
legials han promogut el procés d’unificació i han con-
sensuat les bases per fer-la efectiva a través dels cor-
responents acords adoptats en l’assembles generals i el 
Ple extraordinari, en els quals s’han aprovat el conveni 
d’unificació i els estatuts provisionals que han de regir 
el període transitori d’unificació.

La ponderació dels interessos en joc posa de manifest 
els avantatges derivats de la unificació col·legial, tant 
per a la defensa dels respectius col·legiats, com per a la 
interlocució amb l’Administració autonòmica, per als 
consumidors i usuaris, les empreses, l’ordenació de les 
activitats i serveis, i l’economia en general.

En conseqüència, d’acord amb el que disposa l’article 
54 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals, es 
disposa la fusió de les organitzacions col·legials pro-
fessionals d’economistes i de titulats mercantils i em-
presarials a Catalunya en el termes següents:

Article únic. Fusió de les corporacions

1. Es disposa la fusió dels col·legis de titulats mercan-
tils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tar-
ragona, del Consell de Col·legis Oficials de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. El nou Col·legi agruparà econo-
mistes i titulats mercantils i empresarials, amb inde-
pendència de la titulació amb la qual hagin accedit a la 
professió, amb igualtat de drets i obligacions.

2. Es crea una Comissió Gestora, que es regeix pel 
Conveni protocol·litzat en escriptura pública el 30 de 
desembre de 2013 i aprovat per tots els col·legis i el 
consell de col·legis per als quals es disposa la fusió, per 
tal que dugui a terme el procés de fusió en el termini 
de quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició addicional. Estatuts del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament amb 
el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, s’han 
de trametre al departament de la Generalitat que tin-
gui atribuïdes les competències administratives en 
matèria de col·legis professionals, perquè se’n qualifi-
qui la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Disposició transitòria. Patrimoni, 
personal i constitució del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

1. El patrimoni i el personal de les organitzacions col-
legials esmentades s’incorporarà al Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. El nou col·legi se subrogarà en el 
personal, els drets i les obligacions dels col·legis dels 
quals es disposa la fusió.

2. El Col·legi d’Economistes de Catalunya quedarà 
formalment constituït i adquirirà personalitat jurídica 
i plena capacitat d’obrar quan es constitueixin formal-
ment els seus òrgans de govern, moment en què que-
daran dissolts els col·legis que han donat origen al re-
sultant de la fusió.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei

Memòria explicativa de disposició normativa

Dades de la disposició

Tipus de disposició: Projecte de llei

Títol de la disposició: Projecte de llei de fusió dels col-
legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelo-
na, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis 
de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Documents que conté l’expedient

1. Projecte de llei de fusió dels col·legis de titulats mer-
cantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercan-
tils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya en el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.

2. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria pre-
liminar de l’Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis 
oficials de titulats mercantils i empresarials de Barce-
lona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col-
legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Cata-
lunya i del Col·legi d’Economistes de Catalunya, en el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

3. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titu-
lats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya (V. 19.03.14).
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4. Memòria general de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques.

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques.

6. Informe jurídic preliminar.

7. Observacions de l’Oficina del Govern.

8. Memòria complementària de la memòria general de 
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

9. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

10. Petició d’informe interdepartamental d’impacte de 
gènere.

11. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titu-
lats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titu-
lats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col-
legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya (versió sotmesa a la sessió del 
Consell Tècnic de 25 de març de 2014 i als tràmits 
d’informació pública i audiència).

12. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 25 de 
març de 2014.

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

14. Tràmit d’informació pública i d’audiència. Edicte 
pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte 
de llei. Escrits del director general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, d’audiència a les entitats. Relació d’entitats 
i al·legacions rebudes.

15. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, sobre les consultes realitzades i les al-
legacions presentades.

16. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titu-
lats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya (V. 29.04.14).

17. Informe jurídic preliminar actualitzat.

18. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titu-
lats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, del Consell de Col3legis de Titu-
lats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col-
legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya (V. CT 06.05.14).

19. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 6 de 
maig de 2014.

20. Ofici de sol·licitud de dictamen del Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya.

21. Dictamen 14/2014, sobre l’Avantprojecte de llei de 
fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials 
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell 
de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de 
Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, emès pel 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
en data 12 de maig de 2014.

22. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, sobre les observacions formulades pel 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

23. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titu-
lats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya (V. 13.05.14 i CT 20.05.14).

24. Informe jurídic final.

25. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 20 de 
maig de 2014.

26. Altres documents.

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

Sol·licitud de tramitació en lectura única davant 
el Ple

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 69208).
D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a 
tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és 
en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una 
propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 202-00052/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69535).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 05.06.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.06.2014.
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Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10

Text elaborat per la Ponència
Reg. 69185 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, no-
menada el dia 12 de juny de 2013 i integrada pels di-
putats Àlex Moga i Vidal, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió; Josep Cosconera Carabassa, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Òscar Ordeig i Molist, en substitució d’Àngel Ros 
i Domingo del Grup Parlamentari Socialista; Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa; Carina Mejías Sánchez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i Isabel Vallet Sànchez, del 
Grup Mixt, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 
19 de juny, 6 de novembre, 3 i 17 de desembre de 2013, 
25 de febrer, 11 i 25 de març, i 27 de maig de 2014. 
També s’ha reunit el dia 5 d’abril de 2014 a Vielha. 
Han assessorat la Ponència la lletrada Esther Andreu i 
Fornós i l’assessora lingüística Núria Lucena i Cayue-
la, i l’ha assistida el gestor parlamentari Eduard Prin-
cipal i Galí.

La Ponència incorpora com a annex l’acord adoptat 
pel Ple del Conselh Generau d’Aran en sessió extraor-
dinària del dia 20 de maig de 2014.

Als efectes del que disposa l’article 117 i concordants 
del Reglament del Parlament, la Ponència proposa la 
següent:

Proposició de llei del règim especial d’Aran

Exposició de motius

Aran és una realitat occitana dotada d’identitat cultu-
ral, històrica, geogràfica i lingüística, defensada pels 
aranesos al llarg dels segles.

L’Estatut d’autonomia del 1979 disposava que «la par-
la aranesa ha d’ésser objecte d’ensenyament i d’espe-
cial respecte i protecció» i en la disposició addicional 
primera admetia la singularitat d’Aran i establia que 
eren «reconegudes i actualitzades les peculiaritats his-
tòriques de l’organització administrativa interna de la 
Vall d’Aran».

En compliment d’aquesta previsió, la Llei 16/1990, del 
13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran, 
va dur a terme aquesta regulació, la qual cosa va su-
posar el restabliment d’una organització municipal i 
d’una estructura supramunicipal administrativa disse-
nyada a partir de sis terçons. Així, es va poder consti-

tuir un Conselh Generau d’Aran format per tretze con-
sellers elegits directament pels veïns i integrat pel Ple, 
el síndic i la Comissió d’Oïdors de Comptes. La Llei 
del 1990 ja reconeixia la competència plena del Con-
selh Generau d’Aran per al foment de l’aranès i de la 
cultura d’Aran i, a més, establia un catàleg de matèries 
més ampli que el del règim general en què les lleis de 
Catalunya podien cedir competències a Aran.

El nou Estatut del 2006 fa un pas endavant respecte al 
del 1979 pel que fa al reconeixement de la singulari-
tat i l’autogovern d’Aran. D’una banda, declara l’aranès 
oficial a tot Catalunya (articles 6.5 i 11) i n’estableix els 
drets lingüístics (article 36). En virtut d’aquests pre-
ceptes, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 
35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran. 
De l’altra, el capítol VII del títol II (article 94) de l’Es-
tatut d’autonomia reconeix el règim especial d’Aran, 
que és establert per llei del Parlament; reconeix l’espe-
cificitat de l’organització institucional i administrativa 
d’Aran; garanteix l’autonomia per a ordenar i gestionar 
els afers públics del seu territori, i estableix que per 
llei del Parlament s’estableixin els recursos suficients 
perquè el Conselh Generau d’Aran pugui prestar els 
serveis de la seva competència.

L’Estatut del 2006 reconeix les institucions del govern 
d’Aran, que esdevenen, doncs, institucions de naturale-
sa estatutària. Així mateix, reconeix al síndic la con-
dició de més alta representació d’Aran i l’ordinària de 
la Generalitat a Aran, i al Conselh Generau d’Aran la 
competència en les matèries que determini la llei re-
guladora del seu règim especial i la resta de lleis apro-
vades pel Parlament de Catalunya i la participació en 
l’elaboració de les iniciatives legislatives que afecten 
el seu règim especial.

Per a impulsar el compliment d’aquest mandat estatu-
tari, el 2009 el Conselh Generau d’Aran va consensuar 
un text que va lliurar al Govern de la Generalitat per a 
ésser presentat com a projecte de llei del règim espe-
cial d’Aran, que va decaure per finiment de la legislatu-
ra. Posteriorment, el síndic d’Aran va presentar aquest 
text en la novena legislatura, que tampoc va prosperar 
a causa de la dissolució anticipada del Parlament. Fi-
nalment, a l’inici de la desena legislatura, conscients 
que calia complir el mandat estatutari, es va optar per 
constituir una ponència conjunta en què per primera 
vegada participa el Conselh Generau d’Aran. La Po-
nència redactora es va desplaçar a Aran per escoltar 
les institucions i les entitats araneses i es va tenir una 
reunió de la Ponència amb la participació del síndic 
d’Aran en què es va acordar lliurar el text treballat al 
Conselh Generau d’Aran perquè aquest li fes arribar 
les seves observacions, que haurien d’ésser objecte de 
debat en la darrera reunió de la Ponència prèvia a l’es-
tabliment del text definitiu de la proposició de llei.

Amb aquesta llei, doncs, el Parlament de Catalunya 
compleix el mandat que estableix la disposició addici-
onal cinquena de l’Estatut d’autonomia i revisa, millo-
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ra i actualitza el règim especial propi d’Aran establert 
per l’article 94.

La Llei consta de setanta-vuit articles estructurats en 
sis títols i tres disposicions addicionals, tres transitò-
ries, una derogatòria i tres disposicions finals.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Aran

Aran és una entitat territorial singular, reconeguda 
per l’Estatut d’autonomia de Catalunya, formada per 
l’agrupació de terçons, amb personalitat jurídica prò-
pia i plena capacitat i autonomia, estatutàriament ga-
rantida, per al compliment dels seus fins.

Article 2. Objecte

1. Aquesta llei estableix el règim especial propi d’Aran, 
amb l’objectiu de protegir-ne el caràcter singular, els 
drets històrics i la identitat, que són reconeguts, em-
parats i respectats pels articles 11 i 94 i la disposició 
addicional cinquena de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

2. Aquest règim especial reconeix el dret i la realitat 
de l’organització institucional, política i administrati-
va d’Aran i en garanteix les competències, els recursos 
i l’autonomia per a ordenar, governar i gestionar els 
afers públics i els interessos generals del seu territori.

Article 3. Naturalesa i règim jurídic

1. Aran, com a comunitat política i entitat de natura-
lesa territorial, té personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat i autonomia per al compliment de les seves 
funcions, que exerceix mitjançant el Conselh Generau 
d’Aran i les altres institucions d’autogovern que regula 
aquesta llei.

2. Les institucions araneses exerceixen funcions prò-
pies del Govern i de l’Administració de la Generalitat i 
funcions que corresponen a l’Administració local.

3. Les institucions araneses es regeixen pel règim ju-
rídic que estableixen aquesta llei i les normes que la 
despleguen i, en tot allò que no disposen aquestes, pel 
que estableixen les normes aplicables als ens locals de 
Catalunya.

Article 4. Territori

El territori d’Aran és format pels sis terçons històrics de 
Pujòlo, Arties e Garòs, Castièro, Marcatosa, Lairissa i 
Quate Lòcs, integrats pels nuclis de població següents:

a) Pujòlo: Tredòs, Bagergue, Salardù, Unha i Gessa.

b) Arties e Garòs: Arties i Garòs.

c) Castièro: Escunhau, Casarilh, Betren, Vielha, Gau-
sac i Casau.

d) Marcatosa: Vilac, Aubèrt, Betlan, Mont, Montcor-
bau, Arròs i Vila.

e) Lairissa: Vilamòs, Arres, Arró, Es Bòrdes, Benòs 
i Begòs.

f) Quate Lòcs: Bossòst, Lés, Canejan i Bausen.

Article 5. Integració singular d’Aran 
en la divisió territorial de Catalunya

Aran, pel seu caràcter singular, no pot ésser inclòs 
dins de cap divisió territorial ni administrativa de Ca-
talunya que no sigui ell mateix.

Article 6. Autonomia i posició institucional

1. Corresponen a Aran, per raó de l’autonomia estatu-
tàriament garantida:

a) Les competències per a la gestió dels interessos pro-
pis, que pot exercir sota la seva responsabilitat, i la capa-
citat d’intervenir en qualsevol afer que afecti el territori.

b) Els recursos financers suficients per a complir de 
manera eficient i eficaç les seves funcions i per a apor-
tar els serveis de la seva competència, amb autonomia 
per a gestionar-los.

c) Les potestats administratives superiors que la nor-
mativa de règim local atribueix a les entitats de natura-
lesa territorial, especialment la potestat per a adoptar 
disposicions de caràcter general. En l’exercici d’aques-
ta potestat i del principi democràtic que el legitima, el 
Conselh Generau d’Aran regula els àmbits de les seves 
competències i dels seus interessos amb l’únic límit de 
no vulnerar les lleis.

2. Aran, per mitjà del Conselh Generau d’Aran, es re-
laciona directament amb les institucions de la Genera-
litat i de l’Estat, d’acord amb el que estableix aquesta 
llei. També pot establir relacions de relleu internacio-
nal amb institucions i organismes d’altres països, es-
pecialment de l’àmbit occità.

Article 7. Els símbols

1. Els símbols que expressen la identitat nacional 
d’Aran són la bandera, l’escut i l’himne.

2. La bandera d’Aran és del color bordeus tradicional dels 
penons de les parròquies araneses, amb l’escut d’Aran 
enquadrat al centre per la creu occitana de color groc.

3. L’escut d’Aran és quadrilong i en proporció de cinc 
per sis d’ample i llarg respectivament; truncat i timbrat 
amb la corona reial catalanoaragonesa del segle xiv, 
amb un primer nivell d’argent amb una clau en faixa de 
sable i un segon nivell d’or amb quatre pals de gules.

4. L’himne d’Aran és Montanhes araneses (Muntanyes 
araneses).

5. La festa d’Aran és el Dia d’Aran, que se celebra el 
17 de juny.
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Article 8. Llengua pròpia i llengües oficials

1. L’aranès, nom que rep la varietat autòctona de l’oc-
cità, és la llengua pròpia d’Aran i com a tal:

a) És la llengua d’ús normal del Conselh Generau 
d’Aran, de l’Administració local aranesa i de les altres 
entitats que en depenen.

b) És la llengua d’ús normal dels mitjans de comuni-
cació públics en tots els formats, especialment dels de-
pendents de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, de les entitats locals i de llurs ens associatius 
al territori d’Aran.

c) És la llengua vehicular i d’aprenentatge als centres 
educatius d’Aran.

2. L’aranès, juntament amb el català i el castellà, és 
oficial a Aran i a Catalunya, de conformitat amb el que 
estableixen l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aques-
ta llei i les lleis que estableixen el règim lingüístic de 
les llengües a Catalunya. Consegüentment, a Aran, to-
tes les persones tenen els drets lingüístics a què fa re-
ferència l’article 9.

3. Els poders públics han de protegir l’aranès en tots 
els àmbits i sectors i n’han de fomentar la utilització, 
la difusió i el coneixement.

4. La Generalitat mitjançant les seves polítiques lin-
güístiques i el Conselh Generau d’Aran en el marc de 
les seves competències han de coordinar llurs actuaci-
ons en matèria de llengua, i impulsar l’ús de l’aranès 
en les àrees en què la normalització és especialment 
dificultosa, com és el cas de l’Administració de justícia.

5. La protecció a Catalunya de l’aranès com a llengua 
pròpia d’Aran, en tots els àmbits i sectors, el foment, la 
difusió i el coneixement d’aquesta llengua i l’ús oficial 
són regulats per llei.

Article 9. Drets lingüístics

1. A Aran totes les persones tenen el dret de conèixer 
i utilitzar l’aranès, i d’ésser atesos oralment i per escrit 
en aquesta llengua en les relacions amb totes les admi-
nistracions públiques, inclosa l’Administració electo-
ral, i amb les entitats públiques i privades que en depe-
nen. Els actes administratius i disposicions generals, i 
també els instruments de fe pública, dictats en aranès 
produeixen plens efectes jurídics.

2. A Aran totes les persones, en llurs relacions amb la 
justícia, el notariat i els registres públics tenen el dret 
d’utilitzar l’aranès i de rebre documentació en aquesta 
llengua si ho sol·liciten, sense que això suposi un cost 
addicional per al ciutadà i sense que puguin patir in-
defensió ni retards indeguts per la llengua emprada.

3. A Aran totes les persones tenen dret a ésser ateses 
oralment i per escrit en aranès en llur condició d’usuà-
ries o consumidores de béns, productes i serveis en els 
termes que disposen les lleis. Les entitats, empreses i 

establiments oberts al públic a Aran resten subjectes 
al deure de disponibilitat lingüística en els termes que 
estableixen les lleis.

Article 10. Cultura

1. L’Administració de la Generalitat i la del Conselh 
Generau d’Aran han de vetllar per la protecció del pa-
trimoni cultural d’Aran.

2. Els ciutadans d’Aran tenen dret a accedir en con-
dicions d’igualtat a la cultura aranesa en totes llurs 
expressions i, especialment, a conèixer llur patrimo-
ni històric, cultural, arqueològic, documental, jurídic, 
paisatgístic, artístic, científic, etnològic, geològic i in-
dustrial.

3. Totes les persones tenen el deure de respectar i pre-
servar el patrimoni cultural d’Aran.

Títol II. De l’organització

Capítol I. El Conselh Generau d’Aran

Article 11. El Conselh Generau d’Aran

1. El Conselh Generau d’Aran és la institució represen-
tativa, de govern i d’administració d’Aran, que, en els 
termes que disposa aquesta llei, és elegit per sufragi 
universal, igual, lliure, directe i secret.

2. El Conselh Generau d’Aran, amb caràcter general, 
assumeix la gestió ordinària de l’Administració de la 
Generalitat en el territori d’Aran.

3. D’acord amb la seva tradició històrica, el Conselh 
Generau d’Aran és integrat per tretze consellers gene-
rals distribuïts de la manera següent: dos elegits pel 
terçó de Pujòlo, dos elegits per Arties e Garòs, quatre 
per Castièro, un per Marcatosa, un per Lairissa i tres 
per Quate Lòcs.

Article 12. Òrgans del Conselh Generau d’Aran

1. Componen el Conselh Generau d’Aran els òrgans 
següents:

a) El Ple (Plen).
b) El síndic (sindic).
c) El Consell de Govern (Conselh de Govèrn).
d) L’Oïdoria de Comptes (Auditoria de Comdes).

2. Es pot crear una vicesindicatura en els termes que 
disposa l’article 15.

3. El Conselh Generau d’Aran, d’acord amb la seva po-
testat d’autoorganització i per mitjà del seu reglament 
orgànic, pot crear òrgans complementaris consultius 
i de participació dels ciutadans, dels sectors socials i 
econòmics i dels municipis i les entitats municipals 
descentralitzades en matèries de la seva competència. 
Aquests òrgans poden ésser d’àmbit general o circum-
scriure’s a l’àmbit de cada terçó.
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4. Els consells de terçó són òrgans de caràcter com-
plementari d’àmbit de terçó, creats d’acord amb el que 
estableix l’apartat 3, la funció dels quals és canalitzar 
la participació ciutadana i local sobre qüestions con-
cretes de cada terçó amb l’objectiu de coordinar amb 
eficàcia els afers que el Conselh Generau d’Aran gesti-
ona en territori aranès.

Article 13. El Ple

1. El Ple és format pel síndic, que el presideix, i pels 
consellers generals.

2. Corresponen al Ple les funcions següents:

a) Escollir el síndic.

b) Aprovar el reglament orgànic i altres reglaments, i 
les ordenances del Conselh Generau d’Aran.

c) Exercir la iniciativa de modificació dels límits ter-
ritorials d’Aran.

d) Decidir l’ordenació administrativa del territori 
d’Aran.

e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els 
comptes.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari.

g) Aprovar la plantilla de personal del Conselh Gene-
rau d’Aran, la relació de llocs de treball, les bases de 
les proves per a la selecció de personal i per als cursos 
de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia 
de les retribucions complementàries dels funcionaris, 
el nombre i el règim de personal eventual i la separa-
ció dels funcionaris del servei, tot això d’acord amb les 
normes reguladores de la funció pública local, i ratifi-
car el comiat del personal laboral.

h) Exercir la potestat expropiatòria.

i) Aprovar els plans que afecten el territori d’Aran, que 
siguin de la competència del Conselh Generau d’Aran.

j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expe-
dients per a l’exercici de les activitats econòmiques.

k) Delegar i encarregar la gestió de competències del 
Conselh Generau d’Aran a altres administracions pú-
bliques i rebre delegacions i comandes de gestió.

l) Afectar al servei o a la utilització pública els béns 
del Conselh Generau d’Aran i alterar la qualificació ju-
rídica dels béns de domini públic.

m) Alienar el patrimoni.

n) Exercir accions administratives o judicials en afers 
de la seva competència.

o) Sotmetre conflictes de competències amb altres ad-
ministracions públiques.

p) Designar els membres de l’Oïdoria de Comptes.

q) Votar la moció de censura al síndic, i també els 
acords que aquest vinculi a una qüestió de confiança.

r) Controlar i fiscalitzar la gestió dels altres òrgans del 
Consell General d’Aran.

s) Dur a terme les altres funcions que li atribueixin 
aquesta o altres lleis i les disposicions generals del 
Conselh Generau d’Aran.

3. Les competències a què fan referència les lletres a, 
b, c, e, f, i, k, p, q i r de l’apartat 2 són indelegables.

4. El Ple pot delegar les seves funcions en el síndic o en 
el Consell de Govern si són funcions delegables d’acord 
amb l’apartat 3 o la norma atributiva de la funció.

Article 14. El síndic

1. El síndic és la màxima autoritat del Govern i de 
l’Administració d’Aran.

2. El síndic té la més alta representació del Conselh 
Generau d’Aran. També té la representació ordinària 
de la Generalitat a Aran.

3. El síndic és elegit pel Ple en els termes que disposa 
aquesta llei.

4. Corresponen al síndic les funcions següents:

a) Representar el Conselh Generau d’Aran.

b) Representar de manera ordinària la Generalitat a 
Aran.

c) Convocar les sessions del Ple, fixar-ne l’ordre del dia 
i presidir-ne les sessions, moderar-ne el debat i dirimir 
els empats amb el seu vot de qualitat.

d) Convocar, fixar l’ordre del dia i presidir, en els ma-
teixos termes, les sessions de la resta d’òrgans col-
laboradors i dels organismes, societats i empreses que 
depenen del Conselh Generau d’Aran.

e) Ordenar i supervisar la publicació i l’execució de les 
resolucions del Conselh Generau d’Aran.

f) Dirigir i supervisar els serveis i el personal del Con-
selh Generau d’Aran.

g) Exercir les funcions d’òrgan de contractació del 
Conselh Generau d’Aran.

h) Ordenar els pagaments i retre comptes.

i) Impulsar i supervisar l’activitat dels diferents òrgans 
i serveis del Conselh Generau d’Aran.

j) Vetllar pel compliment de les lleis i dels reglaments 
al territori d’Aran.

k) Exercir accions judicials i administratives en afers 
de la seva competència i, en cas d’urgència, en afers de 
la competència del Ple, al qual ha de retre comptes en 
la seva sessió immediatament següent.

l) Nomenar, si escau, el titular o titulars de la vicesin-
dicatura.
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m) Dur a terme les funcions que corresponguin al 
Conselh Generau d’Aran i que no hagin estat atribuï-
des expressament a un altre òrgan i les que li atribuei-
xin aquesta o altres lleis o les disposicions generals del 
Conselh Generau d’Aran.

5. Les competències a què fan referència les lletres a, 
b, d, h, j i k de l’apartat 2 són indelegables.

6. El síndic pot delegar les funcions en el vicesíndic, 
en els consellers generals o en el Consell de Govern, 
si són funcions delegables d’acord amb l’apartat 3 o la 
norma atributiva de la funció.

Article 15. La vicesindicatura

1. La vicesindicatura és un òrgan d’existència potesta-
tiva, creat pel síndic i nomenat per aquest d’entre els 
consellers.

2. El vicesíndic substitueix el síndic en cas de vacant 
per absència o malaltia i exerceix les funcions que 
aquest li delegui.

3. Es pot nomenar més d’un vicesíndic. En aquest cas, 
la funció de suplència s’ha de dur a terme per l’ordre 
que es determini en el nomenament.

Article 16. El Consell de Govern

1. El Consell de Govern és format pel síndic, el vice-
síndic o vicesíndics si s’escau i la resta de consellers 
generals.

2. El reglament orgànic del Conselh Generau d’Aran 
ha d’establir el funcionament i la composició del Con-
sell de Govern.

Article 17. L’Oïdoria de Comptes

1. L’Oïdoria de Comptes és integrada pels consellers 
generals designats pel síndic, entre ells almenys un 
conseller general de cada grup polític representat en el 
Conselh Generau d’Aran.

2. L’elecció dels membres de l’Oïdoria de Comptes s’ha 
de dur a terme en la primera sessió que celebri el Conselh 
Generau d’Aran posterior a la seva sessió constitutiva.

3. Correspon a l’Oïdoria de Comptes examinar i estu-
diar els comptes anuals del Conselh Generau d’Aran i 
emetre’n un informe abans que el Ple els aprovi.

Capítol II. Règim de funcionament dels òrgans 
col·legiats

Article 18. Normes generals de funcionament

1. Els òrgans col·legiats funcionen en règim de sessions 
ordinàries de periodicitat preestablerta i extraordinàri-
es, que, a més, poden ésser urgents.

2. Els acords dels òrgans col·legiats s’adopten per ma-
joria simple, excepte en els casos en què aquesta o al-
tres lleis requereixin una majoria qualificada.

3. El vot de qualitat del síndic dirimeix les votacions 
en cas d’empat en els òrgans de què forma part.

Article 19. Funcionament del Ple

1. El Ple es reuneix en sessió ordinària amb la periodici-
tat que determina el reglament orgànic del Conselh Ge-
nerau d’Aran i, almenys, cada dos mesos. També es reu-
neix en sessió extraordinària si la convoca el síndic o si 
ho demanen una quarta part o més dels seus membres.

2. Les sessions del Ple són públiques i són conduïdes 
sota la presidència del síndic, que ha de garantir la 
participació de tots els grups polítics en els debats i la 
dels consellers presents en les votacions.

Capítol III. Elecció i constitució del Conselh 
Generau d’Aran

Article 20. Candidatures al Conselh Generau 
d’Aran

Per a l’elecció del Conselh Generau d’Aran les candi-
datures han de complir els requisits següents:

a) Poden presentar candidatura els partits polítics, les 
federacions de partits i les coalicions electorals. Tam-
bé en poden presentar les agrupacions d’electors ava-
lats amb la firma d’un mínim del tres per cent del cens 
electoral del terçó corresponent.

b) Cada candidatura ha de tenir una llista tancada amb 
tants noms com membres del Conselh Generau d’Aran 
li pertoquin al terçó corresponent.

Article 21. Elecció dels consellers generals

1. Les eleccions al Conselh Generau d’Aran han d’és-
ser convocades pel Govern de la Generalitat i s’han de 
dur a terme el mateix dia de la celebració de les elec-
cions municipals.

2. L’elecció dels consellers generals s’ha de fer d’acord 
amb el que disposa la legislació electoral, entre can-
didatures que al corresponent terçó hagin aconseguit 
més d’un cinc per cent del total de vots vàlidament 
emesos, i en aplicació de la Llei d’Hondt.

3. A cada terçó li correspon d’escollir el nombre de 
consellers següent:

a) Pujòlo: dos consellers.
b) Arties e Garòs: dos consellers.
c) Castièro: quatre consellers.
d) Marcatosa: un conseller.
e) Lairissa: un conseller.
f) Quate Lòcs: tres consellers.
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Article 22. Constitució del Conselh Generau 
d’Aran

1. El Conselh Generau d’Aran es constitueix en sessió 
pública a la seva seu el primer dia laborable després 
dels quinze dies naturals següents a l’endemà de l’acte 
de proclamació dels seus membres electes.

1 bis. La sessió constitutiva del Conselh Generau 
d’Aran és presidida per una Mesa d’Edat, integrada pel 
conseller general de més edat d’entre els presents i pel 
més jove, que actua com a secretari.

Article 23. Mandat i estatut dels consellers 
generals

1. El mandat dels consellers generals coincideix amb 
el dels regidors dels ajuntaments. Els consellers gene-
rals cessen també en el càrrec per defunció, renúncia, 
incapacitat o inhabilitació. En aquests casos cobreix la 
vacant el següent de la candidatura i, un cop acabada 
aquesta, els suplents per ordre de presentació.

2. S’aplica als consellers generals l’estatut i el règim 
d’incompatibilitats i d’inelegibilitats aplicables als 
membres electes de les corporacions locals d’acord 
amb la legislació aplicable.

Capítol IV. Elecció, estatut i cessament del síndic

Article 24. Elecció del síndic

1. El Ple del Conselh Generau d’Aran escull el síndic 
d’entre els seus membres.

2. La presentació i el debat de les candidatures i l’elec-
ció del síndic s’han de dur a terme durant el transcurs 
de la sessió constitutiva del Conselh Generau d’Aran.

3. Qualsevol dels consellers generals pot presentar la 
seva candidatura a síndic.

4. Per a ésser elegit síndic el candidat ha d’obtenir la 
majoria absoluta de vots en la primera votació. Si cap 
candidat no aconsegueix aquesta majoria s’ha de cele-
brar, tot seguit, una segona votació, de la qual en re-
sulta elegit síndic el candidat que hagi aconseguit el 
major nombre de vots. En cas d’empat en aquesta se-
gona votació, és elegit síndic el candidat corresponent 
al partit polític, federació de partits, coalició electo-
ral o agrupació d’electors que tingui un major nombre 
de consellers generals i, en cas de persistir l’empat, el 
candidat del partit polític, federació de partits, coalició 
electoral o agrupació d’electors que hagi aconseguit 
més vots al conjunt d’Aran.

Article 25. Estatut del síndic

1. S’aplica al síndic l’estatut i el règim d’incompatibi-
litats i d’inelegibilitats aplicables als membres electes 
de les corporacions locals d’acord amb la legislació 
aplicable.

2. El càrrec de síndic és incompatible amb qualsevol 
altre càrrec públic en qualsevol altra administració.

3. El mandat de síndic resta limitat a tres mandats con-
secutius.

Article 26. Cessament del síndic

1. El síndic cessa per defunció, renúncia, incapacitat o 
inhabilitació, i també quan perd la confiança del Con-
selh Generau d’Aran per l’aprovació d’una moció de 
censura o la denegació d’una qüestió de confiança en 
els termes que estableix l’article 28.8.

2. En cas de vacant, el nou síndic és elegit d’acord amb 
el que estableix l’article 24.

Article 27. Moció de censura

1. La moció de censura al síndic ha d’anar acompa-
nyada del nom del candidat alternatiu, que pot ésser 
qualsevol dels consellers generals, i ha d’ésser presen-
tada i aprovada per la majoria absoluta dels consellers 
generals, per la qual cosa la persona proposada com 
a candidat és escollida automàticament com a síndic.

2. Un mateix conseller general no pot presentar més 
d’una moció de censura durant el corresponent mandat.

3. El debat i la votació de la moció de censura s’han 
de dur a terme a les dotze del migdia del dotzè dia se-
güent al de la presentació de la moció al registre del 
Conselh Generau d’Aran.

Article 28. Qüestió de confiança

1. El síndic pot sotmetre al Ple una qüestió de confi-
ança, relacionada amb l’aprovació o la modificació de 
qualsevol dels afers següents:

a) Els pressupostos anuals.
b) El reglament orgànic o un reglament executiu.
c) La creació o la regulació d’un tribut.
d) Un pla o programa d’acció de govern presentat pel 
síndic.

2. Només es poden sotmetre un màxim de dues qües-
tions de confiança en un mateix mandat.

3. Per a la presentació de la qüestió de confiança és re-
quisit previ que l’acord corresponent hagi estat debatut 
en el Ple i que no hagi aconseguit la majoria necessà-
ria per a l’aprovació.

4. La presentació de la qüestió de confiança ha de figu-
rar expressament com a punt de l’ordre del dia del Ple.

5. La votació en el Ple s’ha de fer pel sistema públic 
per crida.

6. Per a considerar obtinguda la confiança es requereix 
la majoria que exigeixi la legislació aplicable per a ca-
da afer a què fa referència l’apartat 1.

7. Si no s’obté la majoria necessària per a l’aprovació 
de l’acord, la qüestió de confiança es considera no su-
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perada i el síndic cessa automàticament i roman en 
funcions fins a la presa de possessió de qui l’hagi de 
succeir en el càrrec. L’elecció del nou síndic s’ha de 
fer, pel procediment que estableix l’article 24, en una 
sessió plenària convocada automàticament a les dotze 
hores del dotzè dia laborable següent al de la votació 
de l’acord al qual es vincula la qüestió de confiança i el 
síndic cessant no pot ésser candidat a l’elecció.

8. Si la qüestió de confiança s’ha presentat amb relació a 
l’aprovació dels pressupostos i no se supera, en el termini 
d’un mes a partir de la data de la votació, s’ha de presen-
tar una moció de censura contra el síndic; si la moció de 
censura no s’aprova, els pressupostos es consideren au-
tomàticament aprovats i el síndic es manté en el càrrec.

Capítol V. Academia Aranesa dera Lengua

Article 29. Naturalesa

1. L’Academia Aranesa dera Lengua és una corporació 
de dret públic independent de les administracions pú-
bliques, de caràcter acadèmic i amb personalitat jurí-
dica pròpia.

2. L’Academia Aranesa dera Lengua és inscrita en el 
Registre d’Acadèmies de Catalunya.

3. L’Academia Aranesa dera Lengua es regeix pels es-
tatuts del règim intern i el govern interiors.

Article 30. Objecte de l’Academia Aranesa dera 
Lengua

1. L’Academia Aranesa dera Lengua és l’organisme de 
caràcter consultiu en matèria de llengua, dret, histò-
ria, patrimoni i en la resta d’aspectes que configuren 
la identitat d’Aran.

2. L’objecte de l’Academia Aranesa dera Lengua és:

a) Promoure el coneixement i l’estudi del territori ara-
nès en tots els aspectes que configuren la seva identitat.

b) L’alta investigació i l’estudi de l’aranès i l’establi-
ment dels criteris normatius d’acord amb la considera-
ció de varietat lingüística del tronc occità comú.

3. L’Academia Aranesa dera Lengua és la competent per 
a elaborar els informes que li siguin sol·licitats en ma-
tèria de llengua, dret, història, patrimoni i altres aspec-
tes propis d’Aran. Els informes que emeti respecte als 
escuts dels ens locals d’Aran tenen caràcter vinculant.

4. L’Academia Aranesa dera Lengua pot crear, per al 
desenvolupament de les seves funcions, altres socie-
tats filials o òrgans consultius, d’acord amb el que es-
tableixin els seus estatuts.

Article 31. Autoritat lingüística

1. L’Academia Aranesa dera Lengua és l’autoritat lin-
güística competent per a la regulació, la protecció i la 

normativització de la varietat aranesa de la llengua oc-
citana.

2. L’Academia Aranesa dera Lengua és l’autoritat per a 
l’assessorament en matèria d’usos lingüístics de totes 
les administracions públiques i de les entitats autòno-
mes, les empreses i les altres entitats i institucions que 
en depenen, i també dels centres d’ensenyament pú-
blics i privats i dels mitjans de comunicació de titula-
ritat pública, d’acord amb l’article 4 de la Llei 35/2010, 
d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.

3. L’Academia Aranesa dera Lengua ha de col·laborar 
amb entitats acadèmiques, de recerca o culturals reco-
negudes per les institucions públiques de l’espai occità 
en l’establiment de la normativa lingüística de referèn-
cia per al conjunt de la llengua occitana.

4. El Conselh Generau d’Aran i la Generalitat han de 
vetllar pel bon funcionament de l’Academia Aranesa 
dera Lengua, i establir els sistemes de col·laboració i 
d’assessorament necessaris per a garantir els usos lin-
güístics a què fa referència l’apartat 2.

Article 32. Àmbit territorial

L’àmbit d’actuació de l’Academia Aranesa dera Len-
gua és el territori de Catalunya.

Article 33. Composició

1. L’Academia Aranesa dera Lengua és formada pels 
membres següents:

a) Fins a vint-i-un acadèmics numeraris, nomenats 
d’entre persones de reconegut prestigi lingüístic i cien-
tífic en l’estudi, la recerca i el foment de l’aranès, que 
són les úniques persones amb dret a vot.

b) Fins a setze acadèmics, nomenats per l’Academia 
segons el procediment que estableixen els estatuts de 
la corporació.

c) Fins a cinc entitats, nomenades per l’Academia se-
gons el procediment que estableixen els estatuts de la 
corporació.

d) Acadèmics d’honor.

2. L’Academia Aranesa dera Lengua ha de tendir a una 
representació equilibrada de dones i d’homes en la 
composició i en els òrgans de govern.

Títol III. De les potestats i les competències

Capítol I. Disposicions generals

Article 34. Potestats

1. Corresponen al Conselh Generau d’Aran les potes-
tats següents:

a) La potestat normativa, tant en l’àmbit administratiu 
intern, com per a regular les activitats privades.
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b) La potestat de desenvolupar la seva organització, in-
closa la de crear organismes i empreses o d’associar-se 
o participar en organismes o empreses juntament amb 
altres administracions o particulars.

c) Les potestats de planificació i de programació.

d) La potestat de crear i regular els serveis necessaris 
per a l’exercici de les seves competències.

e) La potestat expropiatòria.

f) Les potestats d’inspecció i de sanció.

g) Les potestats de protecció i recuperació dels seus béns.

h) La resta de potestats i prerrogatives que correspo-
nen a les entitats públiques de naturalesa territorial.

2. El Conselh Generau d’Aran pot:

a) Exercir la iniciativa pública en l’activitat econòmica.

b) Negociar i de subscriure acords, convenis, concerts 
o contractes amb altres administracions o amb empre-
ses privades.

Article 35. Competències

1. El Conselh Generau d’Aran té les competències prò-
pies que determina el capítol segon d’aquest títol, les 
que li atorguen altres lleis i les que les lleis de Catalu-
nya atorguen als consells comarcals i als altres òrgans 
de govern territorial.

2. El Conselh Generau d’Aran té les competències que 
li delega o li assigna la Generalitat i exerceix la gestió 
ordinària dels serveis propis en els termes que deter-
mina l’article 36.1.

3. Corresponen també al Conselh Generau d’Aran les 
competències de caràcter executiu que les lleis no atri-
bueixin expressament a altres administracions públi-
ques.

4. El Conselh Generau d’Aran pot dur a terme, mitjan-
çant l’exercici previ de la seva potestat reglamentària en 
les matèries que són de la seva competència i sempre 
que no transgredeixi les lleis, tota mena d’activitats i 
serveis que requereixin els interessos generals de l’Aran. 
En qualsevol cas, el Conselh Generau d’Aran pot pro-
moure, en l’àmbit de les seves competències, tota classe 
d’activitats i prestar tots els serveis públics que contri-
bueixin a satisfer les necessitats i els interessos d’Aran.

Article 36. Règim de les competències

1. Les delegacions i la gestió ordinària de serveis de 
l’Administració de la Generalitat al Conselh Generau 
d’Aran es regeixen pel que estableix la legislació gene-
ral de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú i per la legislació 
de règim local.

2. En les qüestions relatives a l’organització dels ser-
veis i als procediments d’intervenció, les disposicions 

de caràcter general adoptades pel Conselh Generau 
d’Aran en desplegament i aplicació de les lleis del Par-
lament a Aran s’apliquen amb caràcter preferent als re-
glaments executius aprovats pel Govern de la Genera-
litat, que en aquests casos són d’aplicació supletòria.

Article 37. Transferència de competències i 
dotació econòmica

1. El Govern de la Generalitat ha d’acordar amb el 
Conselh Generau d’Aran el traspàs dels serveis i dels 
recursos materials i humans i la dotació econòmica 
que corresponen a les noves competències atribuïdes 
per aquesta llei al Conselh Generau d’Aran.

2. Les propostes de traspàs i la valoració de la dotació 
econòmica corresponent han d’ésser fetes per la Co-
missió Bilateral Govern de la Generalitat - Conselh 
Generau d’Aran que regula l’article 69. En l’anàlisi de 
les valoracions dels serveis traspassats s’han de tenir 
en compte tant els costos directes com els indirectes i 
els d’inversió que corresponguin.

Capítol II. Competències en els diversos sectors 
de l’acció pública

Article 38. Llengua i cultura

1. El Conselh Generau d’Aran té competència plena en 
tot allò referent al foment, la normalització i la regula-
ció de la utilització de l’aranès, d’acord amb les lleis de 
caràcter general en vigor a tot Catalunya en matèria de 
política lingüística i d’educació.

2. El Conselh Generau d’Aran té competència plena en 
els àmbits següents:

a) El foment i la promoció de la cultura aranesa.

b) L’emparament, la conservació, la gestió i l’adminis-
tració del patrimoni cultural.

c) Els serveis d’arqueologia.

d) L’execució de les polítiques sobre promoció i difu-
sió cultural.

3. El Conselh Generau d’Aran ha de vetllar per la con-
servació, la promoció i la difusió de la cultura aranesa, 
en totes les diferents expressions. De manera especial, 
ha de garantir la conservació i promoure l’enriquiment 
del patrimoni històric, cultural, arqueològic, documen-
tal, jurídic, paisatgístic, artístic, científic, etnològic, 
geològic i industrial d’Aran i dels béns que l’integren, 
qualsevol que en sigui el règim jurídic i la titularitat.

4. La Generalitat i l’Administració de l’Estat, d’acord 
amb llurs competències, han de cooperar amb el Con-
selh Generau d’Aran en l’acció de protecció i promoció 
de la cultura i la llengua araneses, en els àmbits auto-
nòmic, estatal i internacional.
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5. El Conselh Generau d’Aran ha de promoure acords 
de col·laboració amb les entitats locals d’Aran perquè 
participin en la conservació, la promoció i la difusió 
de la cultura aranesa, d’acord amb les competències 
que els atribueixin les lleis.

6. Correspon al Conselh Generau d’Aran la gestió de 
tots els centres culturals públics i d’interès general de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya.

7. Correspon al Conselh Generau d’Aran prendre, per 
al seu àmbit territorial, les decisions en matèria de pla-
nificació i execució dels plans de la Generalitat de Ca-
talunya per a equipaments culturals, que han de garan-
tir per a Aran dotacions proporcionals a les previstes 
per a la resta de Catalunya.

8. El Conselh Generau d’Aran ha d’impulsar les inici-
atives necessàries per a coordinar els esforços amb la 
resta de territoris occitans en favor de la promoció i la 
preservació de la llengua.

9. El departament de la Generalitat que gestiona les 
ajudes per a les indústries culturals i el suport per a la 
promoció de l’aranès en qualsevol dels àmbits relacio-
nats amb la cultura, les indústries culturals, la creació 
cultural o els mitjans de comunicació ha d’incloure en 
les seves decisions mecanismes de participació i coor-
dinació amb el Conselh Generau d’Aran.

Article 39. Dret civil aranès

1. El Conselh Generau d’Aran, per mitjà de la secció 
d’estudis jurídics de l’Academia Aranesa dera Lengua, 
ha de vetllar per preservar les institucions jurídiques 
araneses recollides a la Querimònia i a la resta de pri-
vilegis desplegats a les institucions de dret civil privat 
i de dret públic.

2. El Conselh Generau d’Aran ha de proposar al Go-
vern de la Generalitat les mesures per a l’actualitza-
ció de les figures de dret civil privat i de dret públic 
aranesos que consideri necessàries per a garantir-ne la 
pervivència.

Article 40. Règim local

1. Corresponen al Conselh Generau d’Aran les facul-
tats que la legislació de la Generalitat atribueix als 
consells comarcals i als òrgans creats per la normativa 
que estableix la divisió territorial de Catalunya amb 
relació a les activitats i els serveis de competència mu-
nicipal, l’assistència als municipis i la cooperació amb 
aquests.

2. Corresponen al Conselh Generau d’Aran les com-
petències i les facultats que la legislació catalana de 
règim local atribueix al Govern i a l’Administració de 
la Generalitat en matèria de denominació, símbols i 
territori dels municipis aranesos.

Article 41. Organització del territori 
i urbanisme

1. El Conselh Generau d’Aran ha de participar en l’ela-
boració, l’aprovació, l’execució i el seguiment dels ins-
truments de planificació territorial de la Generalitat de 
Catalunya que afecten Aran. Quan l’àmbit territorial 
dels instruments de planificació territorial no exce-
deixi el d’Aran, el Conselh Generau d’Aran pot exer-
cir la iniciativa per a formular-los, modificar-los i re-
visar-los.

2. Correspon al Conselh Generau d’Aran la competèn-
cia per a l’establiment i la regulació dels instruments 
de gestió urbanística i també del procediment de tra-
mitació i aprovació definitiva.

3. El Conselh Generau d’Aran pot formular, aprovar i 
executar, dins dels límits de les potestats que la legis-
lació urbanística atribueix als ajuntaments amb relació 
a llur planejament urbanístic, plans urbanístics que ex-
cedeixin l’àmbit d’un sol municipi, a petició expressa 
dels plens dels ajuntaments.

4. El Conselh Generau d’Aran pot exercir les compe-
tències de l’Administració de la Generalitat en l’exer-
cici supletori de les funcions de disciplina urbanística 
dels ajuntaments, de manera coordinada amb l’Admi-
nistració de la Generalitat.

5. El Conselh Generau d’Aran té competència per a 
emetre els informes sectorials relatius a les competèn-
cies transferides en el marc de la tramitació dels expe-
dients i els tràmits urbanístics, i també per a elaborar 
la proposta de l’informe inicial que s’ha de sotmetre a 
la ponència tècnica d’urbanisme.

6. Les competències que la legislació urbanística atri-
bueix a les comissions territorials d’urbanisme són 
exercides per la Comissió d’Urbanisme d’Aran, inte-
grada pel Conselh Generau d’Aran amb la participació 
de la Generalitat. Aquesta comissió ha de tenir un re-
glament propi que n’estableixi el règim de funciona-
ment i la composició, d’acord amb les competències de 
cada administració.

7. Correspon a la Comissió d’Urbanisme d’Aran la com-
petència per a l’aprovació inicial i la definitiva dels ins-
truments de planejament director que afecten només 
l’àmbit d’Aran. En els supòsits que siguin planejaments 
d’àmbits territorials o directors que afectin altres àmbits 
territorials diferents del d’Aran, la Comissió d’Urbanis-
me d’Aran ha d’aprovar inicialment i provisionalment 
el document en referència a l’àmbit d’Aran i i correspon 
al departament de la Generalitat competent en matèria 
d’urbanisme aprovar-lo de manera definitiva.

8. La determinació de l’emplaçament d’infraestructu-
res i equipaments tant de la Generalitat com de titula-
ritat estatal a Aran requereix la participació prèvia del 
Conselh Generau d’Aran amb la Generalitat en l’ela-
boració de l’informe de la Comissió Bilateral Genera-
litat - Estat.
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9. Correspon al Conselh Generau d’Aran la competèn-
cia en matèria de dret de reversió en les expropiacions 
urbanístiques executades a Aran en el marc de la le-
gislació estatal.

Article 42. Ensenyament

1. Aran es constitueix com a zona educativa, d’acord 
amb el que estableix la legislació reguladora de l’edu-
cació a Catalunya.

2. Per raons d’especificitat lingüística, els serveis pro-
pis del departament de la Generalitat competent en 
matèria d’ensenyament –serveis educatius i escoles 
d’adults al territori d’Aran– tenen Aran com a únic re-
ferent territorial.

3. El Conselh Generau d’Aran ha de vetllar perquè els 
currículums lingüístics dels centres educatius s’ajustin 
a la legalitat vigent i als criteris que determina aques-
ta llei.

4. El Conselh Generau d’Aran és competent per a pres-
tar els següents serveis relacionats amb l’educació: 
transport escolar, menjador escolar, serveis extraesco-
lars, elaboració i producció de llibres de text i materi-
als didàctics en aranès, auxiliars de conversa en ara-
nès i formació permanent del professorat en la llengua 
i la cultura d’Aran.

5. El Conselh Generau d’Aran ha d’assumir, mitjan-
çant els acords corresponents amb el Govern de la Ge-
neralitat o amb el departament competent en matèria 
d’ensenyament i la coordinació amb aquest, la gestió 
econòmica dels centres educatius d’Aran, la gestió de 
beques i ajuts per a l’estudi i la gestió de la matricula-
ció de l’alumnat.

6. El Conselh Generau d’Aran pot exercir les compe-
tències de l’Administració educativa relatives a l’esta-
bliment de convenis amb centres educatius privats per 
delegació del Govern de la Generalitat.

Article 43. Sanitat i salut pública

1. Correspon al Conselh Generau d’Aran l’exercici de 
les competències traspassades en matèria de sanitat i 
salut pública, que inclouen les funcions següents:

a) L’organització, el funcionament, l’avaluació i el con-
trol dels centres, serveis i establiments sanitaris i so-
ciosanitaris del sistema sanitari públic.

b) La gestió i l’execució dels serveis, les actuacions i 
els programes públics en matèria de promoció i pro-
tecció de la salut i prevenció de malalties, que inclouen 
totes les matèries en l’àmbit de la salut pública i dins 
del territori d’Aran.

c) La gestió i l’administració dels centres, dels serveis i 
dels establiments de protecció de la salut i d’atenció sa-
nitària i sociosanitària de caràcter públic, i també la ges-
tió de les prestacions pròpies del sistema sanitari públic.

2. En atenció a llur complexitat i d’acord amb els prin-
cipis regulats per la legislació aplicable en aquesta ma-
tèria, s’han d’exercir de manera compartida entre el 
Conselh Generau d’Aran i l’Administració de la Gene-
ralitat les funcions següents:

a) L’organització, la planificació i la gestió de les pres-
tacions dels serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut 
mental de caràcter públic.

b) L’organització i la planificació de les mesures i de 
les actuacions destinades a preservar, protegir i pro-
moure la salut pública en tots els àmbits.

c) La planificació dels recursos sanitaris de cobertura 
pública i la coordinació de les activitats privades amb 
sistema sanitari públic.

3. El Conselh Generau d’Aran, d’acord amb el depar-
tament de la Generalitat competent en matèria de sa-
lut, ha de participar en els òrgans de gestió polítics i 
tècnics que afecten decisions de la seva competència.

Article 44. Esports i lleure

1. Corresponen al Conselh Generau d’Aran les compe-
tències següents en matèria d’esport:

a) El foment, la divulgació, la planificació, la coordi-
nació, l’execució, l’assessorament, la implantació i la 
projecció de la pràctica de l’activitat física i de l’esport 
a Aran.

b) El foment i la promoció de l’associacionisme esportiu.

c) La planificació i la promoció de la xarxa d’equipa-
ments esportius.

d) La participació en la prevenció de la violència en els 
espectacles públics esportius.

e) Portar un registre d’entitats que promouen i organit-
zen la pràctica de l’activitat esportiva amb seu a Aran.

2. El Conselh Generau d’Aran exerceix competències 
en matèria de lleure, que inclouen el foment i la regu-
lació de les activitats que es fan a Aran i la promo-
ció de les entitats que tenen per finalitat la realització 
d’activitats de lleure.

3. És competència del Conselh Generau d’Aran la ges-
tió d’instal·lacions i equipaments per a l’esport i per al 
lleure propis o de la Generalitat, inclosa la gestió dels 
centres de tecnificació.

4. El Conselh Generau d’Aran té competència per al 
desplegament de les mesures definides en els plans 
d’equipaments esportius de la Generalitat.

5. El Conselh Generau d’Aran pot participar en les en-
titats i els organismes d’àmbit autonòmic, estatal, eu-
ropeu i internacional que tinguin per objecte el desen-
volupament de l’esport a Aran.

6. El Conselh Generau d’Aran té competència per a 
establir el règim jurídic de les federacions i els clubs 
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esportius i de les entitats araneses que promouen i or-
ganitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat física en 
l’àmbit d’Aran, i també per a la declaració d’ús públic 
de les entitats esportives.

Article 45. Joventut

Corresponen al Conselh Generau d’Aran les compe-
tències següents en matèria de joventut:

a) La regulació, la gestió, la intervenció i la política 
administrativa d’activitats i instal·lacions dirigides als 
joves.

b) La gestió dels albergs de joventut.

c) La gestió de l’Oficina de Serveis a la Joventut d’Aran.

d) La planificació, l’ordenació, l’execució i l’avaluació 
de polítiques, plans i programes adreçats als joves, que 
inclouen, entre altres objectius:

1r. L’accés dels joves a l’habitatge.

2n. Les polítiques transversals de joventut en salut, 
benestar, educació i altres serveis a les persones.

3r. Els plans d’emancipació juvenil.

4t. El foment de les polítiques de joventut i la promo-
ció de serveis compartits entre municipis, la coordina-
ció i l’assessorament d’aquests.

e) La promoció de l’associacionisme juvenil, de les ini-
ciatives de participació dels joves, de la mobilitat in-
ternacional i del turisme juvenil.

Article 46. Serveis socials

1. Corresponen al Conselh Generau d’Aran, d’acord 
amb la normativa i la planificació de la Generalitat, les 
competències següents en matèria d’acció social:

a) La gestió dels serveis socials d’atenció primària.

b) La gestió dels serveis socials especialitzats, inclosos 
els adreçats a la gent gran, als infants i a les persones 
en situació de dependència o amb discapacitat.

c) El foment dels centres ocupacionals per a les perso-
nes amb discapacitat.

2. En atenció a la complexitat de la matèria i al fet que 
el sistema aranès de serveis socials forma part del sis-
tema català de serveis socials, s’han d’exercir de ma-
nera compartida entre el Conselh Generau d’Aran i la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb la legislació de 
la Generalitat, les competències següents:

a) Les relatives als àmbits establerts per la Llei 
12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials i pel des-
plegament de la cartera de serveis socials.

b) Els serveis socials necessaris per a l’aplicació de la 
Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència.

3. El Conselh Generau d’Aran ha de participar en la 
gestió dels recursos econòmics de la Generalitat des-
tinats a l’acció social, que s’han d’incrementar de ma-
nera proporcional a l’increment de les seves competèn-
cies en aquesta matèria, i d’acord amb el principi de 
suficiència financera.

4. El Conselh Generau d’Aran ha de promoure políti-
ques transversals que garanteixin l’accés en condici-
ons d’igualtat als serveis socials.

5. El Conselh Generau d’Aran ha de vetllar per l’orga-
nització, la planificació i l’organització de la xarxa de 
serveis socials públics d’acord amb els criteris de pro-
ximitat, cohesió social i accés a tots els recursos i xar-
xes socials necessaris.

6. Correspon al Conselh Generau d’Aran el desenvo-
lupament de la política d’integració de les persones 
immigrades en el marc de les seves competències i la 
participació en les decisions de la Generalitat sobre 
aquesta matèria que afectin de manera especial Aran.

Article 47. Habitatge

1. El Conselh Generau d’Aran té les competències re-
latives a sòl i habitatge, especialment la promoció i la 
gestió de l’habitatge públic, tant el destinat a la venda 
com al règim de lloguer, i la regulació dels patrimonis 
públics de sòl i habitatge propis o de la Generalitat.

2. El Conselh Generau d’Aran exerceix, en règim de 
delegació, les competències dels serveis territorials de 
la Generalitat per a la concessió d’ajuts per a la reha-
bilitació d’habitatges i l’atorgament de la cèdula d’ha-
bitabilitat.

3. El Conselh Generau d’Aran pot crear un ens instru-
mental de caràcter institucional que, si s’escau, pot te-
nir la condició d’Administració actuant.

Article 48. Medi ambient

1. El Conselh Generau d’Aran exerceix les competèn-
cies per a la protecció i la gestió del medi ambient i les 
facultats per a l’execució de les lleis vigents en aques-
ta matèria d’acord amb els decrets de transferència de 
competències i serveis, i també per a l’establiment de 
mesures addicionals de protecció.

2. El Conselh Generau d’Aran ha d’informar la Ge-
neralitat de Catalunya prèviament a la tramitació i a 
l’aprovació, qualsevol norma en matèria de medi am-
bient que afecti de manera específica l’àmbit territorial 
d’Aran.

3. El Conselh Generau d’Aran intervé en els procedi-
ments de control de les activitats privades i públiques 
que poden afectar el medi ambient, siguin de caràcter 
preventiu o no ho siguin.

4. El Conselh Generau d’Aran ha d’elaborar un infor-
me ambiental, que:
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a) És preceptiu quan ho estableix expressament la nor-
mativa reguladora del procediment i, en tots els casos, 
en els procediments d’avaluació d’impacte ambiental.

b) És vinculant si és desfavorable o imposa mesures de 
protecció en els procediments d’autorització o llicèn-
cia d’activitats privades, i també en els procediments 
en què l’informe sigui preceptiu.

5. El Conselh Generau d’Aran pot crear un cos d’agents 
mediambientals amb funcions de vigilància i control, 
de col·laboració en la gestió, de protecció i prevenció 
integrals del medi ambient i de policia administrati-
va especial. Els membres d’aquest cos han de tenir la 
condició d’agents de l’autoritat en l’exercici de llurs 
funcions, als efectes establerts legalment.

6. El Conselh Generau d’Aran és competent en la de-
claració de compatibilitat d’ús i activitats en sòl rústic.

Article 49. Patrimoni i recursos naturals

1. El Conselh Generau d’Aran exerceix competèn cies 
en l’ordenació, la planificació, la gestió, la denúncia 
i la vigilància de les actuacions relacionades amb la 
protecció i la recuperació dels recursos dels ecosiste-
mes fluvials i terrestres, inclosos la fauna, la flora i els 
hàbitats.

2. El Conselh Generau d’Aran té atribuïdes competèn-
cies en l’ordenació, la planificació, la gestió, la denún-
cia, la vigilància i l’exercici de la potestat sancionado-
ra de l’activitat piscícola i cinegètica, en l’exercici de 
les quals aprova anualment els plans tècnics piscícoles 
i cinegètics d’Aran.

3. Correspon al Conselh Generau d’Aran, en matèria 
de delimitació d’espais protegits:

a) La potestat per a declarar les figures de protecció 
i delimitació d’espais, béns, hàbitats i valors naturals 
que mereixen mesures especials de protecció. La pro-
posició de declaració de qualsevol espai del territori 
aranès com a figura de protecció especial requereix la 
conformitat prèvia del Conselh Generau d’Aran, dels 
ajuntaments implicats i de les entitats municipals des-
centralitzades afectades.

b) La gestió de tots els espais que siguin limitats a 
l’àmbit territorial d’Aran.

c) La gestió i la vigilància de la Xarxa Natura 2000 i 
de tots els espais protegits declarats en el seu territori, 
inclosa la gestió dels recursos econòmics vinculats a 
aquestes figures de protecció.

d) La potestat per a aprovar els mapes del paisatge i 
elaborar un catàleg del paisatge en el seu àmbit terri-
torial, amb la conformitat prèvia dels ajuntaments i les 
entitats municipals descentralitzades afectades.

4. El Conselh Generau d’Aran exerceix al territori 
d’Aran les funcions d’Administració forestal i té atribuït 
l’exercici de la potestat sancionadora de totes les matè-

ries transferides. En matèria forestal, és competència 
del Conselh:

a) L’establiment dels mecanismes, en l’àmbit territori-
al d’Aran, per a la planificació, l’ordenació i la conser-
vació dels recursos forestals, i també per a la regulació 
dels aprofitaments en sòl rústic i l’atorgament de les 
autoritzacions preceptives.

b) La gestió forestal de les forests d’utilitat pública 
pertanyents al catàleg corresponent, llevat de la com-
petència en delimitacions i fitacions.

c) La declaració de compatibilitat d’usos i activitats 
amb el caràcter d’utilitat pública de les forests.

d) L’establiment de les mesures de prevenció i extinció 
d’incendis forestals.

e) La vigilància i la potestat sancionadora en matèria 
d’accés motoritzat al medi natural i als espais natu-
rals protegits, incloses les funcions d’expedició d’auto-
ritzacions, i també la capacitat de fer regulacions que 
comportin una major protecció.

5. El Conselh Generau d’Aran, amb la conformitat de 
la Generalitat, exerceix competències en l’establiment 
dels mecanismes de gestió de les conques de la Garo-
na, del Noguera Pallaresa i del Noguera Ribagorçana 
al territori d’Aran, d’acord amb els convenis de gestió i 
planificació de conca signats amb la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre.

6. El Conselh Generau d’Aran ha de disposar d’un ser-
vei de prevenció de riscos naturals, especialment en 
l’àmbit de la predicció d’allaus.

7. El Conselh Generau d’Aran ha de col·laborar amb els 
municipis aranesos en la gestió dels serveis d’escom-
braries, recollida i tractament de residus i prestació del 
servei de deixalleria.

8. El Conselh Generau d’Aran exerceix les competèn-
cies d’execució al seu territori de les polítiques i me-
sures d’educació ambiental fixades per les lleis de Ca-
talunya i pel Govern de la Generalitat i pot definir i 
desenvolupar polítiques i mesures pròpies en aquesta 
matèria.

Article 50. Energia i mines

1. El Conselh Generau d’Aran participa en la planifi-
cació de les activitats de producció, emmagatzematge 
i transport d’energia, en la tramitació de les autoritza-
cions requerides per a les corresponents instal·lacions i 
en la promoció i el foment de les energies renovables i 
de l’eficiència energètica.

2. El Conselh Generau d’Aran participa en la regulació 
i en la intervenció administrativa i el control de les mi-
nes i els recursos miners situats al territori d’Aran i de 
les activitats extractives, tant d’àrids com de termals, 
que s’hi duguin a terme.
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Article 51. Activitats rurals

1. El Conselh Generau d’Aran exerceix competències 
en matèria de promoció del desenvolupament i protec-
ció del medi rural i de les activitats productives que li 
són pròpies, especialment de l’agricultura, la ramade-
ria i els aprofitaments forestals i els productes artesa-
nals de la indústria agroalimentària, i també en ma-
tèria de gestió dels ajuts i dels fons europeus o de les 
altres administracions competents.

2. El Conselh Generau d’Aran exerceix competències 
en l’aplicació i la gestió de les actuacions en matèria 
de sanitat, higiene, benestar i producció animals.

3. El Conselh Generau d’Aran pot organitzar i promou-
re fires i certàmens agrícoles, ramaders i forestals.

4. Corresponen al Conselh Generau d’Aran l’autoritza-
ció i el registre dels nuclis zoològics en l’àmbit d’Aran.

Article 52. Turisme

1. El Conselh Generau d’Aran té competència per a de-
senvolupar activitats i donar serveis de promoció tu-
rística, inclosa la gestió de la informació, la senyalitza-
ció i la difusió turístiques.

2. El Conselh Generau d’Aran exerceix les competèn-
cies dels serveis territorials de la Generalitat en ma-
tèria d’autorització i control, inclosa la potestat san-
cionadora, dels establiments turístics, inclosos els 
allotjaments, els establiments de restauració i els d’es-
ports d’aventura, i participa en la gestió dels ajuts pú-
blics al sector.

3. El Conselh Generau d’Aran ha de participar en els 
òrgans d’administració turística que tinguin relació 
amb Aran per a facilitar la coordinació entre els esta-
bliments propis i altres situats al territori d’Aran.

Article 53. Comerç i consum

1. El Conselh Generau d’Aran exerceix competències 
d’organització i execució en matèria de comerç inte-
rior, que inclouen la formulació i l’aprovació de plans 
i programes de promoció i organització comercial i 
l’autorització d’obertura i ampliació de comerços.

2. El Conselh Generau d’Aran exerceix competències 
en matèria de promoció i autorització d’activitats firals.

3. El Conselh Generau d’Aran exerceix competències 
en matèria de protecció i promoció de drets i interes-
sos dels consumidors, incloses la gestió i la regulació 
dels serveis de mediació entre proveïdors i consumi-
dors i d’informació i defensa de consumidors i usuaris.

4. Correspon al Conselh Generau d’Aran la regulació 
de la formació, l’educació i la informació per a consu-
midors i usuaris.

5. El Conselh Generau d’Aran participa en la redacció 
de les normes derivades de la política d’implantació 
d’equipaments comercials de la Generalitat.

Article 54. Promoció de l’economia

1. El Conselh Generau d’Aran exerceix competènci-
es en matèria de promoció i organització de l’activitat 
econòmica, inclosa la gestió de plans, fons i progra-
mes, de la Generalitat o estatals, adreçats al foment de 
l’activitat econòmica, a la promoció de l’ocupació i a la 
protecció de les persones a l’atur.

2. El Conselh Generau d’Aran exerceix competències 
en matèria de promoció i organització de l’artesania i 
de planificació de la indústria a Aran.

Article 55. Universitats i recerca

1. El Conselh Generau d’Aran participa en la gestió del 
sistema de beques i ajuts per a la formació università-
ria i, en general, en la promoció de l’accés de la pobla-
ció aranesa a la universitat.

2. El Conselh Generau d’Aran ha de col·laborar amb la 
Generalitat en matèria de política de recerca, desen-
volupament i innovació, i participar en la gestió dels 
ajuts i les beques instituïts amb aquests objectius.

3. El Conselh Generau d’Aran juntament amb la Gene-
ralitat ha de participar en la implantació i el foment de 
la universitat telemàtica.

Article 56. Tecnologies de la informació 
i de la comunicació

1. El Conselh Generau d’Aran exerceix competències 
de promoció i gestió de serveis de les tecnologies de la 
informació i el coneixement, amb la finalitat de garan-
tir-hi el ple accés de la població aranesa.

2. El Conselh Generau d’Aran ha de promoure l’es-
tabliment de les infraestructures de comunicació ne-
cessàries per a l’accés ple de la població aranesa als 
serveis de les tecnologies de la informació i el conei-
xement i participar en la planificació i el control de 
llur emplaçament, vetllant per la protecció del paisat-
ge i el medi ambient i la salut de les persones.

3. Correspon al Conselh Generau d’Aran, d’acord amb 
la normativa de l’Estat, la competència en matèria de 
promoció de l’existència d’un conjunt mínim de ser-
veis d’accés universal i la participació en la gestió del 
registre d’instal·ladors d’infraestructures comunes de 
telecomunicacions i del registre de gestors de múlti-
plexs al territori d’Aran.

Article 57. Infraestructures, obres públiques 
i serveis de mobilitat

1. El Conselh Generau d’Aran exerceix les competèn-
cies en planificació, construcció i manteniment de les 
carreteres i els camins de la seva titularitat i participa 
en la planificació i en la gestió de les carreteres al ter-
ritori d’Aran i en totes les instal·lacions de centres de 
logística de transport.

Fascicle segon
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2. El Conselh Generau d’Aran exerceix la competèn-
cia sobre heliports, altiports i altres infraestructures de 
transport al territori d’Aran que no tinguin qualificació 
legal d’interès general. Aquesta competència inclou:

a) La planificació i la gestió de tots els heliports, alti-
ports, estacions terminals de càrrega i altres infraes-
tructures de transport.

b) La gestió de domini públic necessària per a prestar 
el servei, especialment de l’atorgament d’autoritzaci-
ons i concessions dins els recintes.

c) El règim econòmic dels serveis, especialment de la 
potestat tarifària i la recaptació dels tributs i gravà-
mens relacionats amb la utilització de la infraestructu-
ra i del servei que presta.

d) La delimitació de la zona de serveis dels heliports i 
altiports i la determinació dels usos, dels equipaments 
i de les activitats complementàries.

3. El Conselh Generau d’Aran ha d’emetre un informe 
amb caràcter previ amb relació a la qualificació d’inte-
rès general de les obres públiques que s’executen ínte-
grament al territori d’Aran.

4. Corresponen al Conselh Generau d’Aran les com-
petències sobre la planificació, l’autorització, la con-
cessió, el control i la gestió de serveis de transport de 
viatgers en l’àmbit d’Aran, i també la planificació i la 
gestió del servei de transport escolar.

Article 58. Seguretat pública

1. El Conselh Generau d’Aran pot promoure l’elabo-
ració de plans de prevenció i seguretat i coordinar els 
plans i els serveis de seguretat dels municipis i de la 
Generalitat en l’àmbit territorial d’Aran.

2. El Conselh Generau d’Aran participa en la Junta de 
Seguretat de Catalunya quan es tracten temes relacio-
nats amb la coordinació dels cossos policials presents 
al territori d’Aran.

Article 59. Prevenció i extinció d’incendis, 
emergències i protecció civil

1. El Conselh Generau d’Aran exerceix les competèn-
cies de regulació i gestió dels serveis d’emergències i 
protecció civil, que inclouen la regulació, la planifica-
ció i l’execució de mesures relatives a les emergènci-
es, rescats de muntanya, protecció civil, els serveis de 
prevenció i extinció d’incendis i la col·laboració i coor-
dinació amb els serveis que depenen dels ajuntaments, 
tot sens perjudici de la col·laboració del Conselh amb 
la Generalitat i les altres comunitats veïnes, i també 
amb l’Estat francès. La col·laboració amb els serveis 
de la Generalitat s’ha de fer mitjançant protocols esta-
blerts entre la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran.

2. El Conselh Generau d’Aran té les competències per 
a crear i gestionar el servei de bombers, que pot ésser 

integrat tant per voluntaris com per personal contra-
ctat, i per a aprovar-ne la reglamentació.

Article 60. Associacions, fundacions, 
corporacions de dret públic i professions 
titulades

La Generalitat de Catalunya ha d’oficiar al Conselh 
Generau d’Aran la creació i la modificació dels esta-
tuts de les associacions, les fundacions, les corporaci-
ons de dret públic i les professions titulades existents i 
que exerceixen a Aran, i també les modificacions que 
es produeixin en els estaments citats i les professions 
titulades susceptibles de registre.

Article 61. Denominacions i indicacions 
geogràfiques i de qualitat

El Conselh Generau d’Aran exerceix sobre el seu ter-
ritori les obligacions de protecció derivades del reco-
neixement d’una denominació d’origen o d’una indi-
cació geogràfica protegida. Les autoritats competents 
col·laboren en la protecció de les denominacions geo-
gràfiques i de qualitat araneses fora del territori d’Aran 
i davant les institucions de protecció europees i inter-
nacionals.

Article 62. Estadística

La Generalitat de Catalunya facilitarà les dades esta-
dístiques que corresponen al territori d’Aran.

Article 63. Propietat intel·lectual i industrial

Correspon al Conselh Generau d’Aran la competència 
en la defensa jurídica i processal dels topònims d’Aran 
aplicats al sector de la indústria.

Article 64. Treball i relacions laborals

El Conselh Generau d’Aran té competència en l’elabo-
ració del calendari de dies festius per a tot el territori 
d’Aran, sens perjudici del calendari de dies festius vi-
gent per a l’Estat i per a Catalunya.

Títol IV. De les relacions del Conselh Generau 
d’Aran amb la Generalitat i amb les altres 
institucions públiques

Article 65. Capacitat d’iniciativa legislativa

1. El Conselh Generau d’Aran pot exercir la iniciati-
va legislativa reconeguda per l’article 62.1 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya dels òrgans representatius 
de les entitats supramunicipals de caràcter territorial, 
d’acord amb el que estableix aquesta llei i la legislació 
de la Generalitat.

2. Qualsevol afer relatiu als interessos específics d’Aran 
i al desenvolupament del seu autogovern, inclosa la 
modificació d’aquesta llei, pot ésser objecte de la ini-
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ciativa legislativa que pot exercir el Conselh Generau 
d’Aran.

3. Sens perjudici del que estableixen els apartats 1 i 2 
i d’acord amb l’article 94.4 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, el Conselh Generau d’Aran ha de participar 
en l’elaboració de les iniciatives legislatives que afec-
ten el seu règim especial.

Article 66. Participació del síndic en l’activitat 
parlamentària

1. El síndic és convidat a participar en el procediment 
legislatiu quan es debaten les iniciatives legislatives 
que poden afectar el territori i el règim especial d’Aran 
o les competències i els recursos del Conselh Gene-
rau d’Aran. Aquesta participació inclou especialment 
la fase de debat en ponències i comissions.

2. Almenys un cop l’any s’ha de celebrar un debat so-
bre la situació d’Aran i el desenvolupament del seu au-
togovern a la comissió parlamentària que correspon-
gui, d’acord amb el Reglament del Parlament. Aquest 
debat ha de començar amb una exposició del síndic.

3. El Parlament de Catalunya ha de posar a disposi-
ció de l’Oficina d’Aran els mitjans materials i perso-
nals necessaris per a poder complir la funció de suport 
i assessorament als representants del Conselh Gene-
rau d’Aran i dels grups polítics que el componen sobre 
l’activitat parlamentària i el seguiment d’aquesta.

Article 67. Singularitat de les relacions del 
Conselh Generau d’Aran amb el Govern de la 
Generalitat

1. El síndic es relaciona institucionalment amb el pre-
sident de la Generalitat.

2. Les relacions ordinàries entre el Conselh Generau 
d’Aran i el Govern i l’Administració de la Generalitat 
s’han de canalitzar per mitjà de la Comissió Bilateral 
Govern de la Generalitat - Conselh Generau d’Aran i 
l’òrgan establert per la norma que regula l’organització 
interna de l’Administració de la Generalitat. Aquest òr-
gan ha d’incorporar en la seva denominació la d’Aran.

3. D’acord amb l’article 5, Aran no s’integra en cap 
divisió territorial per a l’organització dels serveis de 
la Generalitat i es relaciona i es coordina amb aques-
ta i amb les altres institucions públiques de Catalunya 
d’acord amb el que estableix aquesta llei.

Article 68. Participació en les decisions 
i coordinació amb els serveis de la Generalitat

1. Quan el Conselh Generau d’Aran exerceix compe-
tències que a la resta del territori corresponen als ser-
veis de l’Administració de la Generalitat, el depar-
tament o l’organisme de la Generalitat responsable 
d’aquestes competències ha de fer efectiu el dret de les 
autoritats araneses de participar en la planificació i la 
programació que pugui afectar-les i ha de coordinar 

els seus serveis amb els de la Generalitat. Amb aques-
ta finalitat, s’han de formalitzar convenis i protocols 
de coordinació i col·laboració entre el Conselh Generau 
d’Aran i els departaments o els organismes afectats.

2. Es garanteix la incorporació d’almenys un repre-
sentant del Conselh Generau d’Aran en els òrgans col-
legiats, de caràcter general o sectorial, de coordinació, 
de col·laboració o de participació d’altres administraci-
ons o entitats en exercici de competències de la Gene-
ralitat, quan hi hagi coincidència, parcial o total, entre 
les matèries objecte de l’activitat d’aquests òrgans i les 
que són objecte de competències exercides pel Con-
selh Generau d’Aran.

Article 69. La Comissió Bilateral Govern de la 
Generalitat - Conselh Generau d’Aran

1. La Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - 
Conselh Generau d’Aran és l’òrgan permanent de rela-
ció entre els governs i les administracions de la Gene-
ralitat i d’Aran, amb l’objecte de promoure i articular 
la col·laboració i la coordinació mútues, de canalitzar 
la participació de les institucions araneses en les deci-
sions de la Generalitat i del Parlament, i per a impulsar 
l’autogovern d’Aran.

2. Corresponen a la Comissió Bilateral Govern de la 
Generalitat - Conselh Generau d’Aran les funcions se-
güents:

a) Conèixer i informar dels avantprojectes de llei i les 
proposicions que eleva el Conselh Generau d’Aran per 
a la tramitació davant del Parlament, i també conèi-
xer i informar dels projectes de decret que poden in-
cidir directament en l’autogovern d’Aran, prèviament a 
l’aprovació pel Govern de la Generalitat.

b) Definir els serveis de la Generalitat que han d’és-
ser transferits al Generau i negociar-ne i aprovar-ne el 
traspàs i les respectives memòries econòmiques.

c) Definir els criteris i els instruments i procediments 
de col·laboració i coordinació entre els departaments, 
serveis, organismes i empreses de la Generalitat i els 
del Conselh Generau d’Aran, i conèixer i resoldre amb 
relació a les incidències i les disfuncions que es pre-
sentin en el desenvolupament de llur activitat.

d) Estudiar, debatre i fer propostes per a promou-
re l’autogovern aranès i facilitar les relacions de col-
laboració i coordinació entre el Govern de la Generali-
tat i el Conselh Generau d’Aran.

e) Interpretar i resoldre dubtes i eventuals conflictes 
sobre el desenvolupament de l’autogovern a Aran.

f) Preparar i proposar la normativa derivada de les atri-
bucions al Conselh Generau d’Aran de les competèn-
cies i les situacions reconegudes per l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya.



10 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 334

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 44

g) Fer el desplegament normatiu estatutari i les trans-
ferències necessàries o l’acomodació d’aquestes en 
l’àmbit del Conselh Generau d’Aran.

h) Garantir l’intercanvi continu d’informació entre 
ambdues administracions.

i) Interpretar els dubtes que puguin sorgir en l’execu-
ció dels acords i les resolucions de la Comissió Bila-
teral.

3. La Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - 
Conselh Generau d’Aran ha d’ésser formada per cinc 
membres designats pel Govern de la Generalitat i cinc 
membres designats pel Conselh Generau d’Aran, i co-
presidida pel conseller del departament a què pertany 
l’òrgan a què fa referència l’article 67.2 i pel síndic. Els 
acords de la Comissió s’adopten per consens entre les 
dues representacions.

4. La Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - 
Conselh Generau d’Aran s’ha de dotar d’un reglament 
propi que en reguli el funcionament, els òrgans que la 
formen i la periodicitat de les seves sessions, i garantir 
que es reuneix almenys un cop l’any.

Article 70. Les relacions del Conselh Generau 
d’Aran amb els municipis

1. Les relacions entre el Conselh Generau d’Aran i els 
municipis aranesos són de col·laboració i coordina-
ció, per a servir amb eficàcia i eficiència els interessos 
d’Aran i de les seves col·lectivitats, amb ple respecte 
vers les competències i l’autonomia respectives.

2. Per a establir una relació periòdica entre els ajun-
taments i el Conselh Generau d’Aran, s’ha de crear un 
consell d’alcaldes com a òrgan consultiu i de partici-
pació.

Article 71. Aran i les noves divisions 
territorials de Catalunya

1. D’acord amb els articles 90 i 91 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, els òrgans corresponents han de 
transferir anualment al Conselh Generau d’Aran i als 
ajuntaments d’Aran la part de llurs despeses corrents i 
d’inversió que, segons criteris de proporcionalitat, cor-
respondria destinar a Aran, en aplicació dels criteris 
vigents i en els termes que fixi la comissió mixta a què 
fa referència l’apartat 2.

2. S’ha de crear una comissió mixta corresponent a 
l’àmbit territorial que correspongui, com a òrgan es-
table de coordinació i col·laboració entre institucions.

Article 72. Relacions de cooperació

El Conselh Generau d’Aran pot establir acords de co-
operació i constituir consorcis amb entitats territorials 
de Catalunya o de la resta de l’Estat i, per raons de ve-
ïnatge, amb França, si així ho aconsella la prestació de 
llurs serveis i el desenvolupament de llurs activitats.

Article 73. Relacions amb la ciutadania 
i participació

El Conselh Generau d’Aran ha de promoure la impli-
cació dels ciutadans en tots els afers de govern que im-
pliquin el territori d’Aran i ha de desenvolupar els ins-
truments necessaris per al foment de la participació 
ciutadana en els diferents àmbits competencials que li 
atribueix aquesta llei.

Títol V. Del finançament del Conselh Generau 
d’Aran

Article 74. El Fons de cooperació de la 
Generalitat amb el Conselh Generau d’Aran

1. La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya ha de crear i dotar, en qualitat de capítol específic, 
el Fons de cooperació de la Generalitat amb el Conselh 
Generau d’Aran, amb la finalitat de garantir la suficièn-
cia de recursos del Conselh Generau d’Aran per a:

a) Cobrir les despeses de funcionament ordinari del 
Conselh Generau d’Aran.

b) Exercir les competències que li hagin estat transferi-
des i, en general, les que estableixen aquesta i altres lleis.

c) Desenvolupar polítiques pròpies.

2. Els recursos del fons de cooperació han d’ésser 
transferits per trimestres avançats al Conselh Generau 
d’Aran, en fraccions periòdiques de caràcter mensual.

3. El fons de cooperació s’ha de crear sens perjudici 
del que estableix la Llei de pressupostos de la Gene-
ralitat amb relació als percentatges de participació a 
favor del Conselh Generau d’Aran en el fons de coope-
ració local de Catalunya.

4. El fons de cooperació s’ha de fixar d’acord amb el 
cost real que suposa per al Conselh Generau d’Aran 
l’exercici de les competències i altres despeses a què 
fa referència l’apartat 1, inclosos els serveis transferits 
per l’Administració de la Generalitat, i d’acord amb les 
propostes que formuli la Comissió Bilateral Govern de 
la Generalitat - Conselh Generau d’Aran.

5. Abans d’elaborar l’avantprojecte de llei de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya, la Comissió 
Bilateral Govern de la Generalitat - Conselh Gene-
rau d’Aran ha de fixar la dotació del fons de coopera-
ció que sigui necessària per a afrontar la previsió de 
despeses del Conselh Generau d’Aran per a l’exercici 
pressupostari corresponent. Si la Comissió Bilateral 
no fixa aquesta dotació, la llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya l’ha d’establir proporcional-
ment a l’increment o decreixement que tinguin en con-
junt les despeses de la Generalitat.

6. El Conselh Generau d’Aran té autonomia per a apli-
car els recursos procedents del fons de cooperació als 
serveis i altres activitats de la seva competència.
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Article 75. Altres assignacions o participacions 
en la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya

1. A més del Fons de cooperació de la Generalitat amb 
el Conselh Generau d’Aran, les lleis de pressupostos 
de la Generalitat també poden establir altres parti-
des específiques per al Conselh Generau d’Aran, amb 
l’objectiu de promoure la col·laboració del Conselh en 
l’exercici de les competències de l’Administració de la 
Generalitat o per a assolir les finalitats d’aquesta.

2. El Conselh Generau d’Aran, si escau, també pot ob-
tenir recursos de la Generalitat procedents de partides 
finalistes adreçades a entitats territorials o locals.

Article 76. Tributació pròpia

D’acord amb la normativa general fiscal i tributària, 
el Consell General d’Aran pot proposar al Parlament 
de Catalunya l’establiment per llei de tributs propis 
d’Aran.

Article 77. Altres ingressos

1. El Conselh Generau d’Aran, a més dels recursos que 
fixa aquest títol, es finança amb:

a) Ingressos de dret privat.

b) Taxes i preus públics per a la prestació de serveis i 
per a la realització d’activitats de la seva competència.

c) Contribucions especials per a l’execució d’obres o 
per a l’establiment, ampliació o millora dels serveis de 
la seva competència.

d) Subvencions, multes i altres ingressos de dret públic.

e) Altres ingressos que siguin procedents.

2. El Conselh Generau d’Aran ha de participar en els 
ingressos de les noves divisions territorials de Cata-
lunya que estableixen els articles 90 i 91 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, en la mateixa proporció en 
què exerceixi les seves competències.

3. El Conselh Generau d’Aran pot rebre aportacions 
dels municipis aranesos.

4. El Conselh Generau d’Aran és el receptor de les suc-
cessions intestades en els termes que estableix la sec-
ció cinquena del capítol II del títol IV del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, 
si el causant té residència a Aran.

5. El Conselh Generau d’Aran pot participar en els tri-
buts d’altres àmbits administratius.

Títol VI. De la modificació de la Llei

Article 78. Procediment

Les disposicions d’aquesta llei només poden ésser mo-
dificades mitjançant el procediment següent:

a) La iniciativa pot ésser adoptada tant pel Conselh 
Generau d’Aran com pel Govern de la Generalitat, i ha 
d’ésser sotmesa a la Comissió Bilateral Govern de la 
Generalitat - Conselh Generau d’Aran.

b) La Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - 
Conselh Generau d’Aran ha d’aprovar per unanimitat 
dels seus membres la proposta de modificació de la 
Llei, que el Govern de la Generalitat ha d’aprovar com 
a projecte de llei i presentar al Parlament per a la tra-
mitació parlamentària corresponent.

c) Si no hi ha l’acord de la Comissió Bilateral Govern 
de la Generalitat - Conselh Generau d’Aran a què fa 
referència la lletra b, qui hagi adoptat la iniciativa por 
exercir-la directament davant del Parlament.

Disposicions addicionals

Primera. Competències del Conselh Generau 
d’Aran

El Conselh Generau d’Aran exerceix les competències 
que li han estat transferides per la Generalitat de Ca-
talunya fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei, que a 
partir d’ara queden assolides legalment.

Segona. Referències a l’InstItut d’EstudIs ArAnEsI

Les referències que la legislació vigent fa a l’Institut 
d’Estudis Aranesi s’entenen fetes a l’Academia Arane-
sa dera Lengua.

Tercera. Referències a la Comissió d’Urbanisme 
d’Aran

Les referències que la normativa vigent fa a la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran s’entenen 
fetes a la Comissió d’Urbanisme d’Aran.

Disposicions transitòries

Primera. Aran en la Llei electoral 
de Catalunya

1. La Llei electoral de Catalunya ha de tenir en compte 
la singularitat històrica, política, cultural i lingüística 
d’Aran, i garantir-ne la representativitat al Parlament.

2. Mentre no s’aprovi la Llei electoral de Catalunya, la 
junta electoral competent per a les eleccions a Aran és 
la junta provincial.

Segona. Aran en la Constitució espanyola

En el marc d’una modificació de la Constitució espa-
nyola, el Parlament ha de proposar el reconeixement 
de l’autonomia política d’Aran.
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Disposició derogatòria

Es deroguen:

a) La Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim es-
pecial de la Vall d’Aran.

b) La disposició addicional primera del text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre.

Disposicions finals

Primera. Habilitació de crèdit per a l’aplicació 
de la Llei

S’autoritza el Govern de la Generalitat perquè habili-
ti els crèdits necessaris per a aplicar les disposicions 
d’aquesta llei.

Segona. Modificació del Codi civil 
de Catalunya

S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 442-13 del Codi civil 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

«Article 442-13. Destinació dels béns

»1. La Generalitat de Catalunya ha de destinar els béns 
heretats o llur producte o valor a establiments d’assis-
tència social o a institucions de cultura, preferentment 
del municipi de la darrera residència habitual del cau-
sant a Catalunya. Si no n’hi ha en el dit municipi, s’han 
de destinar als establiments o a les institucions de la 
comarca o, si tampoc no n’hi ha a la comarca, als de 
caràcter general a càrrec de la Generalitat.

»2. Si en el cabal relicte hi ha finques urbanes, la Ge-
neralitat de Catalunya les ha de destinar preferentment 
al compliment de polítiques d’habitatge social, sia di-
rectament sia reinvertint el producte obtingut en alie-
nar-les, segons llurs característiques.

»3. El Conselh Generau d’Aran és receptor dels béns 
heretats en el lloc de la Generalitat de Catalunya si el 
causant de la successió intestada té residència a Aran.

Tercera. Versió en aranès de la Llei

La versió en aranès d’aquesta llei i de la normativa que 
la desplega s’ha de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Àlex Moga i Vidal, Josep Cosconera Carabassa, Òs-
car Ordeig i Molist, Dolors López Aguilar, Sara Vilà 
Galan, Carina Mejías Sánchez, Isabel Vallet Sànchez

Conselh Generau d’Aran

Carmen Mora Auset, secretària accidentau deth Con-
selh Generau d’Aran

Certifiqui:

Qu’ena Session Extraordinària deth Plen deth Conselh 
Generau d’Aran deth dia 20 de mai de 2014, s’adop-
tèc eth següent acòrd, era part dispositiva deth quau, 
a reserva dera aprobación der acta, ditz literaument çò 
que seguís:

«lèr.-Aprobacion, se procedís, dera demana ath Parla-
ment de Catalunya de participacion deth Conselh Ge-
nerau d’Aran en procés legislatiu dera ñaua Lei d’Aran.

En an 2006, er Estatut d’Autonomia de Catalunya reco-
neishec e actualizèc es peculiaritats istoriques dera or-
ganización administrativa dera Val d’Aran en tot dedicar 
un capítol deth títol dusau ara organización institucio-
nau propia d’Aran e en tot previer ena sua disposición 
addicionau cincau eth besonh de revisar e modificar eth 
son règim especian entà adaptar-lo as previsions deth 
nau estatut en un tèrme maxim de quate ans.

Dat qu’er Estatut d’Autonomia siguec aprovat en 2006, 
es grops politics deth Conselh Generau d’Aran apro-
vèren per unanimitat ua prepausa de naua Lei d’Aran 
que siguec ratificada per toti es plens des Ajuntaments 
d’Aran e presentada ath conselhèr de Governacion de-
ra Generalitat de Catalunya, eth Aunorable Sr. Jordi 
Ausàs, eth 13 de junhsèga de 2009 entà que s’iniciès-
sen es tràmits de revision dera Lei d’Aran.

Posteriorament, en data 29 de junhsèga de 2011, eth 
sindic d’Aran amassa damb representants de toti es 
grops politics en Conselh Generau d’Aran entreguèren 
nauament ara presidenta deth Parlament de Catalunya 
era madeisha prepausa de Lei aprovada per unanimi-
tat en 2009.

En data 29 d’agost de 2011, era Mesa deth Parlament 
de Catalunya admetèc a tràmit aguesta proposicion de 
Lei, damb numero d’expedient 202-00060/09.

Dempíis de diuèrsi tràmits, eth 2 d’octobre de 2012 era 
prepausa de naua Lei d’Aran dequeiguèc per finaliza-
ción dera IX Legislatura.

Dejà ena X Legislatura deth Parlament de Catalunya, 
en Butletin Oficiau deth Parlament de Catalunya de 10 
dejunh de 2013, se publiquèc era sol·licitud de nomen-
tament d’ua ponència conjunta entara elaboración dera 
prepausa de Lei d’Aran, en tot èster eth procediment 
mès plurau e apropriat entà assolir es objectius previsti 
en Estatut deth 2006.

Atau, eth BOPC de 17 dejunh de 2013 publiquèc er 
acòrd qu’era elaboración dera prepausa de Lei d’Aran 
siguesse exercida peth conjunt des grops parlamentaris 
deth Parlament de Catalunya mejançant era Comission 
d’Ahèrs Institucionaus, entà garantir era pluritat, eth 
dialog e eth consens que s’artenhec en Aran en 2009.
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Era Comission redactora a utilizat coma document ba-
se de trebalh entà redactar era prepausa dera naua Lei 
d’Aran, eth document entregat en 2009 que compdaue 
damb eth consens de toti es grops politics deth Con-
selh atau coma des Ajuntaments d’Aran.

En abriu d’aguest 2014, era Ponència redactora dera 
prepausa de Lei d’Aran s’amassèc en Aran damb es 
membres deth Plen deth Conselh Generau d’Aran, es 
alcaldes d’Aran, membres de partits politics e repre-
sentants des associacions e organismes culturaus, es-
portius e sociaus d’Aran entà comparéisher e hèr es 
aportacions que considerèssen oportunes.

Pendent aguest mes de mai, eth Govern deth Conselh 
Generau d’Aran amassa damb eth Deputat de CiU en 
Parlament, Sr. Àlex Moga, an recebut en Conselh as 
portaveus des partits politics presents en Plen deth 
Conselh Generau, atau coma a toti es auti representats 
de partits politics en Aran entà fixar es criteris d’aque-
res qüestions mès importants dera naua Lei.

Per tot açò, e en tot dar compliment a çò que dispause 
er art. 94.4 der Estatut d’Autonomia de Catalunya, dat 
qu’aguesta prepausa de Lei ei ua iniciativa legislativa 
qu’aféete ath sòn regim especiau, se prepause ath Plen 
deth Conselh era demana ath Parlament de Catalunya 
de participación deth Conselh Generau d’Aran en pro-
cés legislatiu dera naua Lei d’Aran.

Un viatge sotmetuda era prepausa a votacion e debat, 
s’obtien tretze (13) vòts a favor deth sindic e des con-
selhèrs Mgfc. Sr. Luis Carlos Medina Modrofio, Mgfc. 
Sr. Eduardo Valdecantos Dedieu, Mgfc. Sr. Marcos 
Viló Domínguez, Mgfc. Sr. Jose Enrique Arró Cuny, 
Mgfca. Sra. Anna Diaz Morello, Mgfc. Sr. Francesc 
Medan Juanmartí, Mgfc. Sr. Francés X. Boya Alós, 
Mgfc. Sr. Francisco Bruna Capel, Mgfc. Sr. Amador 
Marques Atès, Mgfc. Sr. Rufino Martínez Cau, Mgfc. 
Sr. Juan Antonio Serrano Iglesias e Mgfc. Sr. José An-
tonio Bruna Vilanova, pera quau causa s’acòrde per 
unanimitat des tretze (13) membres presents deth totau 
de tretze que fornien era Corporacion:

Prumèr.-Demanar ath Parlament de Catalunya que, 
en tot respectar çò que dispause er art.94.4 der Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya, dongue participación 
en procés legislatiu d’elaboracion dera naua Lei d’Aran 
ath Plen deth Conselh Generau d’Aran entà fixar dus 
aspèctes plan importants d’aguesta naua Lei: un nau 
modèl de finançament e ua prepausa de naua lei elec-
torau.

Dusau. –Eth Plen deth Conselh Generau d’Aran dema-
ne ara Ponència redactora a que dongue tràmit parla-
mentari ara naua Lei d’Aran compdant damb era parti-
cipación deth Plen Conselh Generau d’Aran entà poder 
contunhar trebalhant enes ahèrs anteriorament no-
mentadi.»

Eth téxte definitiu d’aguest acòrd serà çò que resulte 
dera aprobación dera acta.

E, entà qu’atau cònste ar efecte oportun, signi aguest 
certificat d’orde e damb visteplatz deth Sindic.

Vielha, 20 de mai de 2014

Visteplatz Sindic

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69277).
Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

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

Esmenes presentades
Reg. 68795 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 29.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68795)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, en l’execució del Pla especial urbanístic del 
Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa, aprovat 
en data 27 de març de 2014, cercar el consens amb el 
territori, especialment, del municipi afectat urbanísti-
cament, per tal de resoldre de forma justificada i sa-
tisfactòria els dubtes que el projecte genera als veïns.»
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Proposta de resolució sobre les teràpies na-
turals
Tram. 250-01068/10

Esmenes presentades
Reg. 68788 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
68788)

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

Al punt 1

«1. Regular les condicions per a l’exercici de les teràpi-
es naturals / no convencionals exercides per professio-
nals no sanitaris i en centres no sanitaris, contemplant 
els següents aspectes:»

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

A l’apartat a del punt 1

«a. La informació posada a disposició del ciutadà res-
pecte al tipus de pràctica de què es tracti, de forma 
que no indueixi a error ni a engany, amb la instauració 
d’estudiant la possibilitat d’instaurar un consentiment 
informat que expliqui qui practicarà la teràpia i quins 
efectes secundaris o iatrogènics pot tenir en cada cas 
terapèutic. En tant que establiments no sanitaris, pel 
que fa a l’àmbit de la regulació de serveis, cal comptar 
amb els organismes de control de les pràctiques que 
afecten a consumidors i usuaris, així com els de l’ad-
ministració sanitària, ja que és una intervenció que 
pretén afectar la salut de les persones.»

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

A l’apartat b del punt 1

«b. La publicitat dels centres com a establiments de 
serveis no sanitaris. Haurà de ser verídica, mesurada, 
discreta, prudent i no fomentar esperances enganyo-
ses de guariment. En tant que establiments no sanita-
ris, pel que fa a l’àmbit de la regulació de serveis cal 
comptar amb els organismes de control de les pràcti-
ques que afecten a consumidors i usuaris.»

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

A l’apartat c del punt 1

«Els coneixements higiènico-sanitaris bàsics, així com 
de salut i seguretat, dels que ha de disposar qualsevol 
practicant en relació als aspectes de prevenció de ris-
cos de l’aplicació de les esmentades teràpies.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (5)

D’un nou apartat d en el punt 1

«d. La prohibició explícita que un practicant no sani-
tari pugui interferir o modificar el tractament mèdic 
habitual d’un pacient.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (6)

En el punt 2

«2. Traslladar a les instàncies competents la necessi-
tat d’un Pla d’Avaluació de les teràpies naturals una 
per una per saber el seu àmbit d’incidència en la salut 
de les persones, estudiar les seves indicacions, les evi-
dències terapèutiques, els seus efectes secundaris i les 
seves iatrogènies, així com la realització d’una propos-
ta per a l’acreditació de la formació i les competències 
sanitàries i no sanitàries de l’exercici professional de 
les teràpies naturals.»

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

Esmenes presentades
Reg. 68064; 68791 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 02.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 68064)

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt (1)

Afegir un nou punt abans del primer.

«El Parlament de Catalunya exigeix el tancament dels 
Centres d’Internament d’Estrangers, en particular del 
CIE de la Zona Franca de Barcelona, per entendre que 
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es vulneren els Drets Humans pel fet de privar de lli-
bertat a persones, basant-se en normativa únicament 
administrativa. En conseqüència, insta al Govern de 
l’Estat, al Govern de la Generalitat, a l’Ajuntament de 
Barcelona i al Consorci de la Zona Franca, a dur a ter-
me totes les actuacions possibles i necessàries per a fer 
efectiu el tancament i desmantellament del CIE de la 
Zona Franca. Tot això, sens perjudici de l’aplicació de 
tots els mecanismes possibles que garanteixin els Drets 
Humans mentre els CIE restin en funcionament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68791)

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

Del punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, 
quan es convoqui la Junta de Seguretat, els seus repre-
sentants a la Junta de Seguretat de Seguretat, sol·licitin 
una informació completa sobre l’actuació del cos de 
Policia Nacional sobre els fets ocorreguts al Cen-
tre d’Internament d’Estrangers de Barcelona i que ha 
comportat que tres agents de la policia nacional siguin 
imputats per suposades agressions comeses contra un 
grup de persones immigrants al CIE de la Zona Fran-
ca, el passat 31 de desembre i l’1 de gener.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració del 
Pla director d’urologia i andrologia de Cata-
lunya
Tram. 250-01071/10

Esmenes presentades
Reg. 68796 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68796)

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

Del punt 1

«1. Elaborar, durant l’any 2014, el Model d’Atenció en 
Urologia de Catalunya per impulsar amb evidència ci-
entífica les accions de recerca i docència, prevenció, 
diagnòstic, tractaments i circuits assistencials compar-
tits d’atenció primària i hospitalària, per a garantir in-
dicadors comuns de continuum entre nivells assisten-
cials, temps raonables i homogeneïtat en els protocols 
clínics del model d’atenció en urologia.»

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

Del punt 2

«2. El mapa de circuïts assistencials en patologia uro-
lògica i andrològica s’establirà en cadascuna de les re-
gions i sectors sanitaris i de Catalunya, a través de pro-
tocols per cada grup de patologies acordats entre els 
diferents nivells assistencials.»

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

Esmenes presentades
Reg. 68793 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 29.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68793)

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

De tota la proposta de resolució

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

– Dur a terme, a partir del moment en que entri en vi-
gor el Reglament General de costes (RGC), totes les ac-
cions necessàries per tal que el departament competent 
del govern pugui definir el règim d’ocupació i ús dels 
trams urbans i naturals de les platges del litoral català.

– Assegurar la màxima protecció de la integritat del 
domini públic marítim i terrestre i les seves caracterís-
tiques de paratges naturals, mantenint la mínima ocu-
pació del domini públic marítim i terrestre a partir del 
moment en que entri en vigor el Reglament General de 
costes (RGC).»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68807; 69034).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del metge en les unitats d’atenció mèdica 
urgent i de les unitats de suport vital avan-
çat a Calella i Blanes
Tram. 250-01076/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68808; 69035).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68809; 69036).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68810; 69037).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68811; 69038).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68812; 69039).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68813; 69040).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68814; 69041).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68815; 69042).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el trasllat del 
Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès 
Oriental del CAP Doctor Robert, de Badalona
Tram. 250-01084/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68816; 69043).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
mossos d’esquadra amb pistoles immobilit-
zadores Taser
Tram. 250-01085/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68817; 69044).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’uns nous protocols per als operadors del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 250-01086/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68818; 69045).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la base de da-
des del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112
Tram. 250-01087/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68819; 69046).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la viabilitat de l’empresa Expafruit, de 
Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-01088/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68820; 69047).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat de la 
festa de la Comunitat Autònoma de Catalu-
nya al 23 d’abril
Tram. 250-01089/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68821; 69048).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat de la 
festa de la Comunitat Autònoma de Catalu-
nya al 23 d’abril
Tram. 250-01090/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68822; 69049).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada d’una 
litografia de l’exposició «1714. Memòria grà-
fica d’una guerra» i sobre la destitució de la 
comissària d’aquesta exposició i del comis-
sari dels actes del Tricentenari del 1714
Tram. 250-01091/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68823; 69050).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retirada d’una 
litografia de l’exposició «1714. Memòria grà-
fica d’una guerra» i sobre la destitució de la 
comissària d’aquesta exposició i del comis-
sari dels actes del Tricentenari del 1714
Tram. 250-01092/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68824; 69051).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les inversions a 
la regió sanitària de Girona
Tram. 250-01093/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68825; 69052).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la participació 
dels representants dels treballadors en el 
Consell d’Administració de l’Institut d’Assis-
tència Sanitària
Tram. 250-01094/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 68826; 69053).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2014 al 11.06.2014).
Finiment del termini: 12.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració del 
Pla de contractació pública alimentària
Tram. 250-01095/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport 
de persones
Tram. 250-01096/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre la integració ta-
rifària de Manlleu, Torelló i Ripoll a la sisena 
corona de transport metropolità
Tram. 250-01097/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.
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Proposta de resolució sobre el replanteja-
ment de la no-renovació del contracte a tre-
balladors eventuals de l’Hospital de Sant Jo-
an Despí Moisès Broggi
Tram. 250-01098/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’autopista AP-7 
al pas per Figueres
Tram. 250-01099/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’Escola Mira-
des, de Torredembarra
Tram. 250-01100/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar de l’Escola Bellaterra, de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01101/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
les mesures de finançament que estableix la 
Llei 3/2009, de regularització i millora d’ur-
banitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-01102/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, a Badalona
Tram. 250-01103/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.



10 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 334

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 54

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre la Corporació 
Sanitària Parc Taulí i la construcció del centre 
d’atenció primària de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01104/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre la distribució 
dels serveis de pediatria i d’atenció a la sa-
lut sexual i reproductiva de Viladecans i del 
SAP Delta del Llobregat
Tram. 250-01105/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució de suport a la candi-
datura de preinscripció de la Festa dels Reis 
d’Igualada a la Llista representativa del patri-
moni cultural immaterial de la UNESCO com a 
patrimoni cultural immaterial de la humanitat
Tram. 250-01106/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre la petició a la 
Comissió Europea que adopti mesures ex-
cepcionals per a evitar pertorbacions en el 
mercat dels cítrics
Tram. 250-01107/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les subvencions del Departament de Cultura 
a activitats d’artistes
Tram. 250-01108/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre el retorn dels 
documents catalans que encara són a l’Ar-
xiu General de la Guerra Civil de Salamanca
Tram. 250-01109/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre els serveis of-
talmològics de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01110/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’Escola Muni-
cipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01111/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
servei de rodalia de Tarragona fins a Vila-
franca del Penedès
Tram. 250-01113/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’addició de la 
indicació de les platges de Coma-ruga en el 
panell informatiu de la sortida 3 de la carre-
tera C-32
Tram. 250-01114/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.
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Proposta de resolució sobre l’Associació 
Transatlàntica de Comerç i Inversió
Tram. 250-01115/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Municipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01117/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució de rebuig de les ac-
tuacions de la Delegació del Govern de l’Es-
tat amb relació a la presentació de recursos 
contra acords municipals
Tram. 250-01119/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució de condemna de 
l’atac contra el Pi de les Tres Branques
Tram. 250-01120/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’Institut Català 
de la Salut i els serveis sanitaris al Camp de 
Tarragona
Tram. 250-01121/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre les obres d’im-
permeabilització del pàrquing del CAP Cer-
danyola-Ripollet
Tram. 250-01122/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Martorell
Tram. 250-01123/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar de l’Escola Bellaterra, de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01124/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’alliberament 
de les preses palestines de les presons is-
raelianes i l’eliminació de les detencions ad-
ministratives
Tram. 250-01125/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
de la carretera que connecta el nucli del Pla 
de la Font amb la carretera de Gimenells, 
Sucs i Almacelles
Tram. 250-01126/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis bancaris a les poblacions de 
menys de 1.000 habitants
Tram. 250-01127/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre el finançament 
dels medicaments per al tractament de ma-
lalties metabòliques
Tram. 250-01128/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre dades la monito-
rització i la conservació de dades personals
Tram. 250-01129/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissió de seguiment del compliment dels 
acords adoptats en el debat general sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 250-01130/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’Escola Baldiri 
Reixac, de Badalona
Tram. 250-01131/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, a Badalona
Tram. 250-01132/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2014 al 19.06.2014).
Finiment del termini: 20.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
les taxes judicials
Tram. 250-01133/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 68781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Carmen de Rivera i 
Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 145 i 146 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en la 
Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposición de motivos

El Tribunal Constitucional sentenció, el pasado 6 de 
mayo de 2014, que el cobro de tasas judiciales por 
la Generalitat de Cataluña es constitucional. El pro-
pio Tribunal había dejado en suspenso desde inicios 
de 2013, de manera provisional y en tanto no resol-
vía sobre el asunto, la aplicación de las tasas judicia-
les aprobadas mediante la ley de acompañamiento del 
año 2012 por el Govern de la Generalitat. La sentencia 
considera que el cobro de tasas judiciales exclusivo de 
Catalunya no es contrario a la Constitución y asimis-



10 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 334

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 59

mo descarta que haya coincidencia entre el hecho im-
ponible del gravamen estatal y el autonómico.

La sentencia argumenta que aunque la Administración 
de Justicia es competencia exclusiva del Estado, la Ge-
neralitat tiene competencias sobre los medios persona-
les y materiales que están al servicio de la justicia, y 
que eso hace posible la imposición de tasas autonómi-
cas sobre la administración de ese servicio público. 
Así se descarta que haya coincidencia entre el hecho 
imponible de la tasa estatal y el gravado por la auto-
nómica, ya que la primera grava el acceso a la justicia, 
mientras que la segunda sirve para hacer frente al cos-
te de los medios materiales y personas al servicio de la 
Administración de Justicia.

Esto significa que si la Generalitat vuelve a aplicar la 
tasa judicial en Cataluña los ciudadanos pagarán dos 
tasas: la autonómica y la estatal. La tasa catalana os-
cila entre 60 y 120 euros; la estatal, entre 100 y 1.200 
euros (más una parte variable).

Las reacciones ante esta sentencia no se han hecho es-
perar. El Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), 
que representa a los catorce colegios de abogados en 
Catalunya, ha pedido reunirse con el Conseller de Jus-
ticia de la Generalitat, Honorable Sr. Germà Gordó, 
para resolver urgentemente la doble imposición de ta-
sas en Catalunya. El CICAC considera que los justici-
ables catalanes reciben un doble castigo al tener tasas 
estatales y autonómicas y prevén reunirse con el Con-
seller para encontrar soluciones que igualen el acceso 
a la Justicia para los catalanes respecto al resto de ciu-
dadanos del Estado.

La Abogacía catalana se opone a cualquier tasa que 
impida el libre acceso del ciudadano a la justicia, y el 
presidente del Consejo, Miquel Sàmper, ha advertido 
de que las tasas estatales pueden multiplicar por más 
de diez la cuantía de las de Catalunya, y además, el no 
pagarlas impide el acceso a la justicia, lo que no pasa 
con las catalanas.

De igual forma, el Consejo General de la Abogacía 
Española, mediante un comunicado, ha reclamado a la 
Generalitat que derogue esta tasa porque rechaza que 
los ciudadanos que viven en Catalunya queden some-
tidos a una doble imposición para poder reclamar sus 
derechos ante la Justicia. El presidente del Consejo, 
Carlos Carnicer, ha vuelto a pedir al Tribunal Cons-
titucional que se agilicen todos los recursos contra la 
Ley de Tasas Judiciales del Gobierno al entender que 
ya ha imposibilitado o dificultado a miles de ciudada-
nos el acceso a la tutela judicial efectiva.

Por todos estos motivos, el grupo parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a 

1. Comparecer en sede parlamentaria, mediante el 
Conseller de Justicia y en el plazo máximo de un mes 
desde la aprobación de la presente Propuesta de Reso-
lución, para dar explicaciones sobre la re implantación 
de las tasas judiciales catalanes y los problemas de-
rivados de la doble imposición, estatal y autonómica

2. Derogar las tasas judiciales en Cataluña, por repre-
sentar un impedimento al libre acceso del ciudadano a 
la justicia, porque significa una doble imposición para 
los ciudadanos que viven en Catalunya para poder re-
clamar sus derechos ante la Justicia, y por representar 
un agravio comparativo a los ciudadanos catatanes, en 
comparación con los ciudadanos del resto de España.

Palacio del Parlamento, 26 de mayo de 2014

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera i Pla
Presidente del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
registre únic de parelles de fet residents a 
Catalunya
Tram. 250-01134/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 69011 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolu-
ció següent instant la creació d’un registre unificat de 
parelles de fet a Catalunya, depenent del Departament 
de Justícia per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

La recent Sentència del Tribunal Constitucional del 11 
de març del 2014 dictada en la qüestió d’inconstitucio-
nalitat núm. 932-2012 en relació al paràgraf cinquè de 
l’art. 174.3 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia 
de Seguridad Social, per possible vulneració del art. 
14 de la Constitució, declarar inconstitucional y nul el 
paràgraf cinquè quinto del art. 174.3 LGSS per vulne-
ració del art. 14 CE, en relació con el art. 149.1.17 CE.

El paràgraf quinto del art. 174.3 del text refós de la 
Ley General de la Seguridad Social, que ha estat de-
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clarat inconstitucional establia, pel que fa a l’acredita-
ció de la situació de parella de fet, a efectes de poder 
reclamar pensions en cas de viudetat i similars esta-
blia fins ara el següent: 

– En las Comunidades Autónomas con Derecho civil 
propio, cumpliéndose el requisito de convivencia a que 
se refiere el párrafo anterior, la consideración de pare-
ja de hecho y su acreditación se llevará a cabo confor-
me a lo que establezca su legislación específica.

Segons es diu en els fonaments de dret de la Sentència 
del Tribunal Constitucional: «el art. 174.3 LGSS se re-
fiere a dos exigencias diferentes: la material, esto es, la 
convivencia como pareja de hecho estable durante un 
período mínimo de cinco años inmediatamente anteri-
ores a la fecha de fallecimiento del causante; y la for-
mal, ad solemnitatem, es decir, la verificación de que 
la pareja se ha constituido como tal ante el derecho y 
dotada de –análoga relación de afectividad a la con-
jugal–, con dos años de antelación al hecho causante. 
De este modo, la pensión de viudedad que la norma 
establece no es en favor de todas las parejas de hecho 
con cinco años de convivencia acreditada, sino en ex-
clusivo beneficio de las parejas registradas al menos 
dos años antes del fallecimiento del causante (o que 
han formalizado su relación en documento público en 
iguales términos temporales) y que asimismo cumplan 
el aludido requisito de convivencia.

Por otra parte, el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS 
remite a la legislación de las Comunidades Autónomas 
con Derecho civil propio todo lo relativo a la –consi-
deración y a la –acreditación de pareja de hecho, a sal-
vo del –requisito de convivencia. De este modo, el art. 
174.3 LGSS diferencia dos regímenes distintos en fun-
ción de si la pareja de hecho reside en una Comunidad 
Autónoma con Derecho civil propio o no.

El análisis de las leyes sobre parejas de hecho dicta-
das por las Comunidades Autónomas con Derecho ci-
vil propio pone de manifiesto que existen diferencias 
entre estas normas y lo previsto con carácter general 
en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS, tanto en la 
consideración de pareja de hecho como en su acredi-
tación.

En realidad se trata de una norma de Seguridad So-
cial que, por referencia a otras normas, regula, exclu-
sivamente, la forma de acreditar los requisitos para 
el acceso a una prestación de la Seguridad Social, la 
pensión de viudedad en el caso de parejas de hecho 
estables. Esto es, la finalidad de la norma es concretar 
los requisitos para acreditar la existencia de una unión 
de hecho a efectos de reconocer al superviviente el de-
recho a percibir una pensión de viudedad. Por tanto, 
como el 34 «[...] el problema de fondo que el precepto 
cuestionado plantea no es la limitación de la remisión 
a las Comunidades Autónomas con Derecho civil pro-
pio, sino la remisión a la legislación autonómica en sí 

misma cuando se trata de determinar los requisitos de 
acceso a una prestación de la Seguridad Social.»

En definitiva, es tracta de que existeixi un o més regis-
tres públics en els que s’inscriguin les parelles de fet, 
aplicant criteris homologats pel que fa a l’acreditació 
formal de la data en que es considera constituïda la 
convivència «more uxorio», sempre segons la legisla-
ció civil pròpia, en el nostre cas la catalana, a efectes 
de poder acreditar el temps de dita convivència en el 
moment de produir-se la mort del causant.

En el cas de Catalunya, en ocasió de l’aprovació de la 
nova legislació sobre parelles de fet en el llibre II del 
codi civil, s’han suprimir un gran nombre dels regis-
tre de parella de fet que existien a diversos municipis, 
amb la dificultat que sols s’admet la inscripció de resi-
dents en el propi municipi, el que fa que moltes pare-
lles de fet no es puguin inscriure com a tals en el seu 
municipi de residència, per no existir tal registres, i 
això sense que existeixi un únic registre, amb totes les 
delegacions que es vulguin, on fer constar fefaentment 
la constitució de la parella de fet.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Primer. Constituir, en el termini màxim de tres me-
sos, un registre únic de parelles de fet, en que es pu-
guin inscriure totes les parelles de persones residents 
a Catalunya que ho desitgin i que acreditin el compli-
ment de les condicions requerides pels articles 234,1 a 
234,14 del llibre Segon relatiu a Persona i família del 
Codi civil de Catalunya, així com la dissolució de les 
mateixes, sigui quin sigui el municipi o visquin.

Segon. Que aquest registre únic de parelles de fet cons-
tituïdes a Catalunya, s’estableixi i reguli pel Departa-
ment de Justícia de la Generalitat de Catalunya previ 
acord amb les entitats municipalistes i en el seu cas 
amb l’administració de justícia, per tal que es pugin 
establir delegacions o finestres d’accés a la inscripció 
de la constitució o dissolució de les parelles de fet en 
la majoria de municipis de Catalunya, amb la màxi-
ma homologació i simplificació dels criteris aplicables 
i requisits a acreditar.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos personals del Servei d’Inter-
venció Especialitzada de Sant Feliu de Llo-
bregat
Tram. 250-01135/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 69019 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada, Eva Granados Galiano, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

Els Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violència 
Masclista (SIEs) són serveis públics que neixen arran 
de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la vi-
olència masclista, la qual impulsa una xarxa d’atenció 
i recuperació integral.

El SIE del Baix Llobregat va entrar en funcionament 
l’any 2006, donant cobertura als 30 municipis de la 
comarca. El SIE del Baix Llobregat és un dels 7 ser-
veis que existeixen a tot Catalunya.

Des de l’any 2006, aquest és un recurs molt valorat per 
les persones usuàries i permet abordar d’una forma in-
tegral la problemàtica social i econòmica que viu la 
dona víctima de violència masclista.

Els eixos principals d’aquest projecte són per una ban-
da, oferir un espai d’atenció i recuperació integral i in-
terdisciplinari per a dones que han viscut o viuen situ-
acions de violència masclista i pels seus fills i filles; i 
per una altra promoure la formació, prevenció, sensi-
bilització i implicació de la comunitat per a identificar 
relacions abusives, evitar la seva cronicitat i garantir la 
presa de consciència social per a la inadmissibilitat de 
les violències masclistes.

Actualment l’equip està format per onze professionals 
de diferents disciplines: dues treballadores socials, una 
educadora social per a dones, dues psicòlogues per a do-
nes, dues psicòlogues infantils, un educador infantil, una 
jurista, una inseridora laboral, direcció i administració.

Al febrer d’aquest any, el Departament de Benestar So-
cial i Família informa que, per raons de redistribució 
pressupostàries, vol reestructurar el model de SIE. 
Aquesta decisió incideix en la funcionalitat i el sentit 
del recurs en condicions precàries. A partir del 1 de ju-
liol de 2014 es prescindirà de tres professionals: una psi-
còloga, una treballadora social i una inseridora laboral.

Això suposa un canvi en el model d’intervenció i les 
conseqüències que se’n deriven: 

– Afectació en la quantitat i la qualitat d’atenció a do-
nes i els seus fills/filles, materialitzada en possibles re-
tards en les atencions i/o visites més espaiades en el 
temps, perdent, així, el caràcter de continuïtat.

– Limitació en l’atenció a les demandes de formació, 
prevenció i sensibilització comunitària en temes de vi-
olència. La funció preventiva i el treball en xarxa en 
queden ressentits.

– Privatització del programa d’inserció laboral. Aques-
ta atenció passarà a ser gestionada per una Fundació 
de l’entitat bancària La Caixa.

– Sobrecàrrega dels i les professionals esdevinguda 
per la supressió d’altres professionals, suposant una li-
mitació del temps d’atenció a dones i a nenes/nens.

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

Proposta de resolució

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

1. Mantenir els recursos personals existents actual-
ment al SIE de Sant Feliu de Llobregat.

2. Implementar l’antena del servei a la zona Delta del 
Baix Llobregat plantejada i aprovada entre Govern de 
la Generalitat i Consell Comarcal per tal de garantir 
l’accessibilitat a totes les dones dels pobles que confor-
men la zona Delta.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Capdevila 
Tatché, Eva Granados Galiano, diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un mecanisme de col·laboració entre Cata-
lunya, el País Valencià i l’Estat amb relació al 
projecte Castor
Tram. 250-01136/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 69116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret i San-
tos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.
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Exposició de motius

Al voltant del projecte Castor situat a la zona costa-
nera del País Valencià limítrof amb Catalunya es van 
produir a la passada tardor moviments sísmics impor-
tants que van afectar nombrosos termes municipals 
catalans. Això va provocar l’alarma i la indignació de 
la població en general.

Aleshores, per part de la Generalitat catalana, es va 
activar el dos d’octubre de 2013 el pla d’emergències 
Sismicat, que seria desactivat el dia 28 del mateix mes. 
Mentrestant, el Govern de la Generalitat Valenciana, 
que havia activat el seu pla d’emergències sísmiques 
l’1 d’octubre, no el va desactivar fins al 25 de desem-
bre. Aquest fet ja il·lustra la descoordinació d’admi-
nistracions, que haurien de treballar plegades en si-
tuacions d’emergència. Més encara, l’administració 
de l’Estat, que va atorgar la llicència i que té la res-
ponsabilitat principal en el tema, tampoc no va ofe-
rir mostres d’abordar el problema d’acord amb la resta 
d’administracions - autonòmiques però també i molt 
especialment amb les locals.

La manca d’informació als ajuntaments, la dificultat 
d’informar amb una sola veu, o el fet de fer-ho el Con-
seller d’Interior sense disposar de tota la documenta-
ció que li hauria de proveir l’administració de l’Estat, 
no garanteixen la fiabilitat de la informació i, el que 
és pitjor, no generen la confiança de la ciutadania en 
l’administració, que és un element principal en les si-
tuacions de risc o d’emergència com és el cas. No hi ha 
coordinació ni comandament únic que és un altre ele-
ment essencial per abordar aquest tipus de situacions.

Darrerament hem assistit de nou a actuacions unila-
terals del Conseller amb els alcaldes. Així, el 15 de 
maig va convocar una nova reunió amb els alcaldes de 
les terres de l’Ebre per informar sobre la situació, des-
prés que aquests es reunissin amb altres ajuntaments 
del nord de Castelló. Ni en un ni en l’altre cas hi va ser 
present cap representant de l’administració de l’estat.

L’article 132 de l’Estatut vigent diu literalment: 

«Emergències i protecció civil

»2. La Generalitat, en els casos relatius a emergènci-
es i protecció civil d’abast superior a Catalunya, ha de 
promoure mecanismes de col·laboració amb altres co-
munitats autònomes i amb l’Estat.»

Vist que en l’esmentada situació aquest article de la 
nostra norma institucional bàsica no s’acompleix, el 
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Promoure, i exigir si cal, que s’estableixi un meca-
nisme de col·laboració entre les Comunitats Autòno-

mes de Catalunya, el País Valencià i l’Estat per tot allò 
relacionat amb el projecte Castor.

2. Que, sense perjudici de les competències de cada 
administració pel que fa al projecte Castor, promogui, 
com en tots els casos d’emergència o de risc, un únic 
comandament que assumeixi la responsabilitat d’in-
formar de la situació i d’activar i desactivar emergèn-
cies, si calgués.

3. Que dugui a terme totes les iniciatives al seu abast 
davant del Govern de l’Estat per posar fi a la llicència 
del magatzem de gas a la costa valenciana.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Ferran Pedret i 
Santos, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la reconsidera-
ció del mapa de zones del sistema tarifari in-
tegrat de la regió metropolitana de Barcelona
Tram. 250-01137/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 69117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El municipi de Vacarisses, al Vallès Occidental, es 
troba situat en un enclavament important de comuni-
cacions, ja siguin viàries o ferroviàries. El desenvolu-
pament urbanístic del municipi ha fet que a banda del 
nucli s’hagin desenvolupat disset urbanitzacions, i per 
tant la població estigui dispersa. La seva proximitat a 
nuclis de població important com Terrassa o Manresa 
fa que molta gent hagi decidit anar-hi a viure en els 
darrers anys, i per tant amb un augment important de 
població que utilitzen transport públic.

Pel terme municipal de Vacarisses transcorre la línia 
4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, 
i disposa de dues parades, d’una banda el baixador de 
Torreblanca (Vacarisses - Torreblanca) i d’altre l’esta-
ció de Can Serra (Vacarisses), entre una i altre parada 
hi ha pocs quilòmetres de distància, malgrat això ca-
dascuna de les parades de Vacarisses pertany a zones 
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tarifàries diferents, en concret la parada de Torreblan-
ca - Vacarisses són 4 zones i la de Can Serra (Vacaris-
ses) són 5 zones.

És evident que amb aquesta situació es produeixen si-
tuacions paradoxals i un increment de costos en funció 
de a quina part del municipi es viu i s’agafa el tren, per 
a posar dades sobre la taula, en el cas de Can Serra el 
cost de la T-10 és de 40,95 € i des de Torreblanca són 
36,65 €.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
a l’Autoritat del Transport Metropolità i a la Generali-
tat de Catalunya la reconsideració del mapa de zones 
del sistema tarifari integrat de la RMB quan s’implan-
ti el nou sistema de validació i venda basat en la T-
mobilitat. Aquesta implementació tindrà lloc durant el 
primer trimestre de 2015 i tendirà a eliminar les dife-
rències de preu, a la baixa, dels títols de transport que 
tinguin parada al mateix municipi.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

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

Proposta de resolució sobre la reconversió 
de l’aula de formació d’adults de Morera-Po-
mar, de Badalona, en un centre de formació 
d’adults
Tram. 250-01138/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 69245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat, Agnès Russiñol i Amat, diputada del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent sobre la reconversió de l’AFA 
Morera-Pomar en un Centre de Formació d’Adults de 
Badalona (Barcelonès), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Aula de Formació d’Adults l’AFA de Morera-Pomar 
és una escola d’adults pública que funciona des de l’any 
1980 a Badalona, al barri de La Morera, tocant Pomar.

Aquesta escola dóna servei a una àrea de població 
molt gran, ja que atén les necessitats dels barris de 
Manresà, Canyadó, Casagemes, Centre, Dalt la Vila, 
Progrés, Sant Crist Bufalà, Morera i Pomar.

Actualment aquest centre està en fase de trasllat a 
l’Escola Sant Jordi de Pomar, que està en obres per 
acollir-los, doncs l’espai que els acollia fins ara no re-
unia les condicions adequades: era un espai petit i poc 
polivalent.

L’Escola Sant Jordi de Pomar, el centre on s’hi ubicarà 
ara l’AFA que volem convertir en CFA està patint un 
procés de baixa d’alumnat de primers cursos a causa 
de l’increment de l’edat mitjana de la població del bar-
ri de Pomar. Aquest ha vist com s’envellia la mitjana 
de la seva població i ara hi ha molts menys nens. Això 
produeix un efecte negatiu en les noves altes del CEIP 
Sant Jordi que podria posar en perill la seva continuï-
tat a mig termini.

L’acolliment de l’AFA permet un millor aprofitament 
de l’espai i la seva conversió en CFA ajudaria encara 
més a garantir-ne del tot la seva viabilitat.

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

Proposta de resolució

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

1. Reconvertir l’AFA de Morera-Pomar en un Centre 
de Formació d’Adults amb l’objectiu de donar cobertu-
ra a les necessitats actuals de formació d’aquesta zona 
de Badalona.

2. Dotar l’escola del personal educatiu necessari en 
funció del projecte educatiu, l’oferta formativa i les ne-
cessitats de la zona.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2014

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Pere Aragonès i Gar-
cia, Agnès Russiñol i Amat, diputats, del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
comptadors intel·ligents
Tram. 250-01139/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 69275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’entrada en vigor de la Llei 24/2013, de 26 de desem-
bre, del Sector Elèctric, introdueix dues novetats res-
pecte a la Llei anterior. D’una banda, el Preu Voluntari 
per al Petit Consumidor (PVPC) i les Tarifes d’Últim 
Recurs (TUR).

Fins avui, el cost de producció de l’energia s’ha vin-
gut estimant a partir del mètode de càlcul a tra-
vés de les subhastes CESUR, regulades en l’Ordre 
ITC/1601/2010, d’11 de juny. El Govern de l’Estat ha 
fet públic el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, 
por el que se establece la metodología de cálculo de 
los precios voluntarios para el pequeño consumidor de 
energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, 
avaluat per la «Comisión de los Mercados y la Com-
petencia», que determina el mecanisme de càlcul del 
PVPC introduint tres modalitats de facturació, dues de 
les quals en funció que es vagi disposant o no d’equip 
de mesura electrònic i que aquest estigui telegestionat.

L’any 2007 es va engegar un Pla de substitució de 
comptadors, i un calendari d’implantació d’equips 
amb capacitat de telegestió i telemesura mitjançant el 
qual la implantació efectiva hauria d’haver estat realit-
zada en un 35% per cent abans del 31 de desembre de 
2014 i finalitzada abans del 31 de desembre de 2018 
per donar compliment a la legislació. En l’actualitat 
només hi ha set milions d’usuaris amb nous compta-
dors. És a dir, encara queden les dues terceres parts 
per instal·lar mentre el Ministeri d’Indústria, Comerç 
ja ha posat en funcionament el nou sistema de tarifació 
en data u d’abril de 2014 en les seves dues modalitats 
de facturació, amb i sense comptador, a l’espera que 
l’any 2018 s’hagi completat la substitució del actuals. 
Existeix també una tercera modalitat de facturació on 
les companyies ofereixen una «tarifa plana» si aquesta 
és sol·licitada per la ciutadania.

La directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència ener-
gètica en el seu article 9 apartat 2, determina que els 
estats membres, quan instal·lin comptador intel·ligents, 
s’han d’assegurar què els sistemes de mesura facilitin 
la privacitat de les dades, la protecció de la informa-
ció i la transparència cap als consumidors. A més, la 
directiva considera que són un element imprescindible 
per al control de l’electricitat lliurada a la xarxa per 
part dels auto productors d’electricitat.

Per aquest motiu s’han generat dubtes en relació als 
nous comptadors, anomenats intel·ligents, per la man-
ca d’aprofitament de totes les prestacions que podri-
en ofertar. Els comptadors digitals ofereixen dades a 
temps real, per tant, possibilitarien aprofitar al màxim 
la tarifa quan és més barata, però aquesta informa-

ció, que permetria executar individualment mesures 
d’eficiència i estalvi energètic considerables, no estarà 
a l’abast dels consumidors. Aquesta informació seria 
també fonamental per conèixer la quantitat d’energia 
elèctrica que s’aboca a la xarxa en els sistemes de pro-
ducció per autoconsum quan hi hagi la voluntat de po-
tenciar la modalitat d’autoconsum dins del model de 
generació d’energia elèctrica.

També ha generat un cert debat social les afectacions a 
la salut, ja que a nivell de ciutadania es desconeix que 
aquests comptadors fan l’enviament de dades per la lí-
nia elèctrica, emprant el sistema nomenat PLC (Power 
Line Carrier) amb el protocol PRIME desenvolupat 
per les companyies elèctriques i fabricants des de fa 
anys. Aquest protocol emet en la banda de freqüèn-
cia de transmissió entre 42 KHz fins a 89 KHz con un 
ample de banda de 47 KHz. Les mateixes companyies 
elèctriques declaren que no s’ha fet cap estudis espe-
cífic de l’impacte sanitari dels comptadors PLC i això 
ha provocat que col·lectius sensibles als efectes de les a 
CEM (Camps Electromagnètics) mostrin preocupació 
davant la instal·lació general d’aquests aparells.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar el govern de l’Estat a: 

a) Donar ple compliment a la Directiva 2012/27/UE de 
25 de octubre de 2012 relativa a la eficiència energèti-
ca, en tot allò que fa referència a les dades obtingudes 
amb els nomenats comptadors intel·ligents: 

– Assegurant que els sistemes de mesura facilitin als 
clients finals informació sobre l’hora exacta d’utilitza-
ció i que es tinguin plenament en compte els objectius 
d’eficiència energètica i els beneficis que li representen 
i que, alhora, s’asseguri la seguretat dels comptadors 
intel·ligents i la transmissió de dades, així com de la 
privadesa dels clients finals.

– Permetent que siguin emprats com a complement im-
prescindible per a l’autoconsum assegurant que aquests 
aparells puguin donar comptes de l’electricitat abocada 
a la xarxa a partir de les instal·lacions del client final; 

b) En base al principi de precaució i tenint en comp-
te l’existència de persones afectades de Síndromes de 
Sensibilització Central (entre d’elles la Hiperelectro-
sensibilitat) realitzar els estudis científics necessaris 
per tal d’avaluar si el seu funcionament comporta cap 
risc per a la salut de les persones incloent també col-
lectius sensibles com la població infantil, juvenil i les 
dones embarassades i aplicar del principi ALARA (as 
low as reasonably achievable): el nivell d’exposició tan 
baix com sigui raonablement possible tenint en comte 
els afectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
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c) A dotar econòmicament les Comunitats Autònomes 
perquè impulsin un pla de formació ocupacional que 
faciliti el reciclatge laboral dels treballadors i les tre-
balladores d’empreses de lectura de comptadors per 
poder optar a un nou lloc de treball.

d) Incloure en el programa d’instal·lació de comptadors 
una campanya d’informació i sensibilització sobre el 
seu funcionament en relació als camps electromagnè-
tics que es poden generar amb el seu funcionament i 
el seu efecte sobre el medi ambient i la salut humana, 
campanya que ha de ser dotada econòmicament per 
l’administració central perquè sigui executada per les 
Comunitats Autònomes que ho sol·licitin.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2014

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

Proposta de resolució sobre la pròrroga dels 
subsidis per a habitatge de protecció oficial 
de plans estatals d’habitatge anteriors al del 
2009-2010
Tram. 250-01140/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 69278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’article 47 de la Constitució Espanyola reconeix el 
dret de tots els espanyols a gaudir d’un habitatge digne 
i adient, i disposa de la consegüent obligació dels po-
ders públics d’actuar per a donar contingut material a 
aquest mandat, promovent les condicions necessàries i 
establint les normes pertinents per a poder fer efectiu 
aquest dret.

Es tracta a més d’un dret recollit en els instruments in-
ternacionals de reconeixement dels drets humans, com 
la Carta Social Europea.

«Article 31. Dret a l’Habitatge.

Per a garantir l’exerceix efectiu del dret l’habitatge, les 
parts es comprometen a adoptar les mesures destinades: 

A afavorir l’accés a l’habitatge d’un nivell suficient.

A prevenir i pal·liar la situació de carència de la llar 
amb vistes a eliminar progressivament dita situació.

A fer assequible el preu dels habitatges a les persones 
que no disposin de recursos suficients.»

«La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea».

«Article 34.3. Amb la fi de combatre l’exclusió social 
i la pobresa, la Unió reconeix i respecta el dret a una 
ajuda social i a una ajuda d’habitatge per a garantir 
una existència digna a tots aquells que no disposin de 
recurs suficients, segons les modalitats establertes pel 
Dret Comunitari i les legislacions i practiques nacio-
nals». O la Declaració Universal dels Drets Humans 
«Articles 25.1. Tota persona té dret a un nivell de vida 
adient que li asseguri, així com a la seva família, la 
salut i el benestar, i en especial l’alimentació, la ves-
timenta, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis 
socials que calguin: té així mateix dret a els segurs en 
cas d’atur, malaltia, invalidesa, viudetat, vellesa u al-
tres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència 
per circumstàncies independents a la seva voluntat».

Les ajudes públiques regulades en els successius plans 
estatals d’habitatge han mantingut al llarg del temps 
un caràcter unitari i constant, tan en el seu objectiu 
com en el seu contingut, sent complementades per les 
ajudes addicionals establertes per les Comunitats Au-
tònomes en el seu propi àmbit competencial. Entre 
aquestes ajudes que s’han mantingut en les successi-
ves normes reguladores es troba el subsidi de préstecs 
qualificats, consistent en l’abonament pel Ministeri de 
Foment (o pels departaments ministerials en cada mo-
ment competents en la matèria d’habitatge), d’un per-
centatge de les quotes d’amortització del préstec al que 
es refereix l’ajuda.

En aquests terminis s’ha vingut regulant el subsidi de 
préstecs qualificats per a habitatges protegides en suc-
cessives normes coincidents generalment amb l’apro-
vació dels plans estatals d’habitatge, poden citar-se 
com a normes promogudes amb dita finalitat durant 
aquest segle El Reial Decret 1/2002, d’11 de gener, so-
bre mesures de finançament d’actuacions protegides 
en matèria d’habitatge i sòl del Pla 2002-2005, el Re-
ial Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel que s’aprova el 
Pla Estatal 2006/2008, de 12 de desembre, pel que es 
regula el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-
2008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge 
i el Reial Decret 2006/2008, de 12 de desembre, pel 
que es regula el Pla Estatal d’Habitatges i Rehabilita-
ció 2009-2012.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes són ciutadans que, 
per la seva situació econòmica– social, han complert 
unes condicions establertes en els plans d’habitatge 
per a poder optar a aquestes ajudes.

En aquesta situació, el Reial Decret Llei 20/2012, de 
13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
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pressupostària i de foment de la competitivitat, en el 
seu article 35, suprimeix les noves concessions d’aju-
des de subsidi de préstecs del Pla Estatal d’Habitatge 
i Rehabilitació 2009-2012, amb la següent redacció: 
«Així mateix no es reconeixeran aquelles sol·licituds 
que estiguin en tramitació i que no hagin estat objecte 
de concessió per part de la comunitat autònoma.» 

No obstant, amb aquesta disposició deurien quedar vi-
gents en tota la seva integritat les ajudes concedides 
fins aquesta data, per quan el precepte es refereix clara-
ment a les que no haguessin estat objecte de concessió.

La Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilit-
zació i foment del mercat del lloguer d’habitatges, en 
la seva disposició addicional segona, ve a subvertir la 
situació jurídica de les ajudes ja concedides al dispo-
sar que les renovacions o pròrrogues de les ajudes re-
ferides, inclòs d’aquelles que segons la norma explicita 
haurien estat ja concedides, queden suprimides i sense 
efectes i no s’admet en lo successiu a pesar de estar ex-
pressament previstes en la legislació en quina virtut es 
van reconèixer.

A molts ciutadans se’ls ha impedit l’accés al registre 
de les sol·licituds de pròrroga del subsidi.

La derogació d’aquestes ajudes ha generat inseguretat 
jurídica en milers de ciutadans que van confiar de bo-
na fe en l’Administració pública, i les empara l’informe 
la Defensora del Poble i les sentències reiterades pels 
Jutjats de lo Contenciós i els Tribunals Superiors de 
Justícia de tot l’Estat.

Molt recentment la ministra de Foment en seu parla-
mentaria, ha assenyalat que es va procedir al paga-
ment de tots els subsidis acollides a tots els plans esta-
tals d’habitatge anteriors al pla d’habitatge 2009/2012.

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

Proposta de resolució

El parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. En el marc de les mesures previstes en el nou Pla del 
Dret a l’Habitatge: 

a) Revocar d’ofici les resolucions que haguessin dene-
gat les sol·licituds d’ajuda al subsidi d’habitatge de pro-
tecció oficial dels plans estatals d’habitatge anteriors 
al pla estatal d’habitatge 2009/2010 

b) Dictar, en breu, noves resolucions favorables en les 
que s’estimen les pròrrogues i d’aquesta manera, evitar 
als afectats anar-hi als jutjats i causar-les majors per-
judicis econòmics.

c) Obrir un període administratiu extraordinari de sis 
mesos, per a què tots els ciutadans que complien els 
requisits de pròrroga dels subsidis dels plans estatals 
d’habitatge anteriors al pla 2009/2012, puguin presen-

tar la sol·licitud i prèvia revisió del compliment de re-
quisits de cada pla, es procedeixi a la concessió de les 
pròrrogues a les que tenen dret.

2. A realitzar les gestions necessàries davant el Mi-
nisterio de Fomento per tal que transfereixi a la Ge-
neralitat els recursos econòmics complementaris que 
es necessitin.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

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

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius als informes de fis-
calització 28/2013, sobre el Programa 314, 
atenció a la immigració, del Departament de 
Benestar Social i Família, corresponent al 
2011; 37/2013, sobre Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya, corresponent al 2010 i 
al 2011 i 1/2014, sobre el Consorci d’Educa-
ció de Barcelona, corresponent al 2012
Tram. 256-00021/10, 256-00028/10 i 256-00029/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 69054, 69162 i 69179; 69093, 69094, 69095; 

69111; 69113, 69114, 69115; 69118, 69119, 69120 

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 29.05.2014

Propostes de resolució presentades pel GP del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69054, 69162 i 69179), pel 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 69093 a 
69095), pel GP de Convergència i Unió (reg. 69111); pel 
GP Socialista (reg. 69113 a 69115), i pel GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa  (reg. 69118 
a 69120). 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada, José Antonio Coto Roquet, di-
putado, Rafael López i Rueda, diputado del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 164.5 del Reglamen-
to del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de 
resolución, subsiguiente al debate del procedimiento 
relativo al Informe de fiscalización 1/2014, sobre el 
Consorci d’Educació de Barcelona, correspondiente al 
2012 (tram. 256-00029/10).
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Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fis-
calización 1/2014, sobre el Consorci d’Educació de Bar-
celona, correspondiente al 2012 (tram. 256-00029/10) 
e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de 
dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la 
Generalitat a valorar la realización de un mayor es-
fuerzo racionalizador y simplificador de la estructu-
ra y niveles públicos que gestionan la competencia de 
Educación en el nivel autonómico, que abarate el coste 
público de la gestión de este servicio, liberando más 
recursos para el servicio educativo concreto que recibe 
el ciudadano.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a garantizar al Consorci d’Educació de Bar-
celona la financiación necesaria para asumir la gestión 
de los inmuebles y centros incluidos en la Resolución 
de 21 de enero de 2014 de la Conselleria de Economia 
i Coneixement.

Palacio del Parlamento, 27 de mayo de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José Gar-
cía Cuevas, José Antonio Coto Roquet, Rafael López i 
Rueda, diputados, del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la immi-
gració, del Departament de Benestar Social i Família, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00021/10).

Propostes de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a 
la immigració, del Departament de Benestar Social i 
Família, corresponent al 2011 (tram. 256-00021/10) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

2. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació per la manca d’adequació a la legalitat de l’ac-
tivitat del Departament de Benestar Social i Família 
i de la Direcció General per a la Immigració en refe-
rència al Programa 314, Atenció a la immigració de 
l’any 2011, en concret pel que fa a l’incompliment de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions (pàg. 36 de l’informe), la Llei de finances de 
Catalunya (pàg. 38 de l’informe) i la Llei 30/2007, del 

30 d’octubre, de contractes del sector públic (pàg. 40 
de l’informe).

3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupa-
ció per l’incompliment de la legalitat en l’atorgament 
de les subvencions (Que afecta a un total de 10,89 mi-
lions d’euros dels 16,19 analitzats) que es poden resu-
mir en: 

a. En els Programes d’acollida i integració de persones 
estrangeres immigrades i persones catalanes retorna-
des (8,88 milions d’euros) «la DGI no disposava de la 
documentació acreditativa dels criteris utilitzats per 
valorar les sol·licituds de les subvencions, ni de la pun-
tuació obtinguda per cada sol·licitud ni de com s’havi-
en determinat les quanties de les subvencions».

b. En el procediment de concessió de les subvencions 
tramitades en concurrència competitiva (1,06 milions 
d’euros) «la documentació facilitada per la DGI i els 
informes d’avaluació de les sol·licituds no permeten 
conèixer com s’ha obtingut la puntuació concreta de 
cada projecte, en funció de la qual es va concedir els 
imports de les subvencions».

c. Pel que fa a la Concessió de subvencions tramitades 
de forma directa (0,95 milions d’euros) «els motius ad-
duïts per justificar l’adjudicació directa d’aquestes sub-
vencions no corresponen ni a un fet excepcional ni a la 
impossibilitat de promoure’n la concurrència».

4. El Parlament de Catalunya constata la manca 
d’acompliment dels objectius proposats per la pròpia 
Generalitat de Catalunya: 

a. Pel que fa a l’objectiu 1, l’informe indica que només 
s’ha donat compliment al 1.1, mentre que a l’objectiu 
1.2, manca la definició d’una activitat vinculada i les 
dades de seguiment. A més, dintre de l’objectiu 1 s’in-
clouen activitats que no tenen res a veure amb l’objec-
tiu i que no tenen cap tipus d’indicador de seguiment 
així com indicadors que només recullen una part de la 
informació del Departament.

b. Pel que fa a l’objectiu 2, la informació de la pròpia 
Generalitat no permet avaluar l’assoliment de l’objec-
tiu operatiu, indicador que, a més, com a objectiu està 
mal formulat, ja que té un abast inferior al de l’activitat 
vinculada. Un cop més ens trobem amb activitats que 
no estan vinculades a l’objectiu operatiu concret.

c. Pel que fa a l’objectiu 3, l’informe assenyala que sí 
es va complir, en aquest cas, els objectius proposats.

d. Pel que fa a l’objectiu 4, ni s’inclou cap activitat vin-
culada a aquest objectiu operatiu ni els indicadors 
mostren la manca d’assoliment dels objectius.

e. Pel que fa a l’objectiu 5 l’informe destaca el no asso-
liment dels objectius, és més, indica un retrocés en el 
compliment proposat pel propi Departament.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, i en especial el Departament de Benestar So-
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cial i Família, a millorar la vinculació entre objectius, 
activitats i indicadors i la coherència entre el sistema 
d’objectius i indicadors que apareixen a la memòria 
d’objectius dels pressupostos, el del portal de la trans-
parència de la Generalitat, els dels pactes i programes 
de Govern de legislatura, el de la informació retuda a 
la Sindicatura de Comptes basada en el sistema intern 
del Departament i el de les memòries anuals del De-
partament de Benestar i Família.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, i en especial el Departament de Benestar 
Social i Família, a millorar la definició d’objectius i 
indicadors de les memòries dels pressupostos de la 
Generalitat adequant-los als objectius especificats pel 
propi Departament i millorant la informació dels ob-
jectius assolits.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, i en especial el Departament de Benestar i 
Família, a publicar telemàticament tota la informació 
sobre el sistema d’objectius, activitats i indicadors per 
millorar la transparència i «l’accountability» especial-
ment pel que fa al programa 314.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, i en especial el Departament de Benestar i 
Família, a publicar telemàticament i fer a mans dels 
grups parlamentaris de totes les subvencions, contrac-
tes i convenis duts a terme en el marc de la política 
d’immigració de la Generalitat des de l’any 2011 fins a 
l’actualitat, independentment de la quantitat atorgada, 
de cara a millorar la seva transparència.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat, Rafael López i Rueda, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 37/2013, sobre 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, correspo-
nent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00028/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 37/2013, sobre Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 
256-00028/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya recomana a la Sindica-
tura de Comptes ampliar l’objecte de l’Informe de fis-

calització 37/2013, sobre Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent al 2010 i al 2011, en els 
àmbits de la contractació i del personal.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López 
i Rueda, José Antonio Coto Roquet, diputats, del GP 
del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la immi-
gració, del Departament de Benestar Social i Família, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00021/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la im-
migració, del Departament de Benestar Social i Famí-
lia, corresponent al 2011 (tram. 256-00021/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
37/2013, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00028/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 37/2013, sobre Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 
256-00028/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 



10 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 334

3.10.60. TRAMITACIONS EN CURS 69

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
1/2014, sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, 
corresponent al 2012 (tram. 256-00029/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 1/2014, sobre el Consorci d’Educació de Bar-
celona, corresponent al 2012 (tram. 256-00029/10) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Progra-
ma 314, atenció a la immigració, del Departament de 
Benestar Social i Família, corresponent al 2011 (tram. 
256-00021/10)

– Informe de fiscalització 37/2013, sobre Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2010 i 
al 2011 (tram. 256-00028/10)

– Informe de fiscalització 1/2014, sobre el Consorci 
d’Educació de Barcelona, corresponent al 2012 (tram. 
256-00029/10)

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a 
la immigració, del Departament de Benestar Social i 
Família, corresponent al 2011 (tram. 256-00021/10) i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 37/2013, sobre Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 
256-00028/10) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 1/2014, sobre el Consorci d’Educació de Bar-

celona, corresponent al 2012 (tram. 256-00029/10) i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 37/2013, sobre Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2010 i 
al 2011 (tram. 256-00028/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització 37/2013, sobre 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, correspo-
nent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00028/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 1/2014, sobre el Consorci 
d’Educació de Barcelona, corresponent al 2012 (tram. 
256-00029/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització 1/2014, sobre el 
Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent al 
2012 (tram. 256-00029/10).
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2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Progra-
ma 314, atenció a la immigració, del Departament de 
Benestar Social i Família, corresponent al 2011 (tram. 
256-00021/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització 28/2013, sobre el 
Programa 314, atenció a la immigració, del Departa-
ment de Benestar Social i Família, corresponent al 
2011 (tram. 256-00021/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 37/2013, sobre Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2010 i 
al 2011 (tram. 256-00028/10)

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 37/2013, sobre Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya, corresponent al 2010 i al 2011 i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya encarrega a la Sindicatu-
ra de Comptes que en el proper informe inclogui una 
fiscalització de la contractació de l’esmentada empresa 
pública.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 1/2014, sobre el Consorci d’Educació de 
Barcelona, corresponent al 2012 (tram. 256-00029/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 1/2014, sobre el Consorci d’Educació de Barce-
lona, corresponent al 2012 (tram. 256-00029/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Progra-
ma 314, atenció a la immigració, del Departament de 
Benestar Social i Família, corresponent al 2011 (tram. 
256-00021/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la im-
migració, del Departament de Benestar Social i Famí-
lia, corresponent al 2011 (tram. 256-00021/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00011/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 68840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 154 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral ge-
neral, següent: 

Exposició de motius

Durant el debat general sobre la situació de la joventut 
celebrat el 24 i 25 de juliol de 2003, el Parlament de 
Catalunya va aprovar la Resolució 301/X. Una de les 
propostes del marc general i de qualitat democràtica 
que recull aquesta resolució, i que va ser presentada 
pels grups de Convergència i Unió, d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Socialista i d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, mani-
festa «la necessitat d’avançar cap al reconeixement del 
dret a vot als 16 anys».

Així mateix, des de fa anys, l’ampliació del dret de vot 
als 16 anys és una reivindicació del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aglutina 
el moviment associatiu juvenil de Catalunya, en tant 
que mecanisme per millorar la participació de les per-
sones joves en els comicis i consultes democràtiques. 
També a nivell europeu, el debat sobre l’edat de vot 
està a l’agenda política i mediàtica i l’European Youth 
Forum ha desenvolupat la campanya «Vote at 16» per 
tal de portar a les institucions parlamentàries dels di-
versos països europeus el canvi en l’edat de vot.

Atès que la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, és d’aplicació estatal i que la 
competència per modificar-la correspon al Congrés 
dels Diputats.

Atès que l’article 61 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya estableix que correspon al Parlament de Catalu-

nya elaborar proposicions de Llei per a presentar-les a 
la Mesa del Congrés de Diputats.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
de Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general

Article únic, de modificació de l’apartat primer de l’ar-
ticle 2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del rè-
gim electoral general, que resta redactat de la següent 
manera: 

Article 2

1. El dret de sufragi actiu correspon als ciutadans i 
ciutadanes que hagin complert els 16 anys, que no es-
tiguin inclosos en cap dels supòsits previstos a l’article 
següent.

Afectacions pressupostàries

La proposició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general no 
implica un augment de crèdits o una disminució d’in-
gressos per al present exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

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

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació d’inestabilitat i paràlisi 
política
Tram. 302-00172/10

Rectificació del text presentat
Reg. 69634 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 06.06.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament 
que ha advertit l’errada següent en Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació d’inestabili-
tat i paràlisis política (tram. 302-00172/10), presentada 
30 de maig de 2014 i amb número de registre 69244.

On hi diu: 

«6 [...] promoure, alentir ni donar suport [...]»
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Hi ha de dir: 

«6 [...] promoure, encoratjar ni donar suport [...]»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la reconfigura-
ció del mapa comunicatiu
Tram. 300-00180/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 69646 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.06.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 11-12 de juny de 
2014.

Sobre la reconfiguració del mapa comunicatiu català.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2014

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les 
entitats socials
Tram. 300-00181/10

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 69709 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.06.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 11 i 12 de juny de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les mesures 
per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les entitats 
socials?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el Projecte de 
llei orgànica per la qual es fa efectiva l’ab-
dicació de Sa Majestat el Rei Joan Carles I 
de Borbó
Tram. 300-00182/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 69738 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.06.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 11 i 12 de 
juny de 2014.

Sobre el projecte de llei orgànica per la qual es fa efec-
tiva l’abdicació del Rei.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2014

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre l’economia del 
tercer sector
Tram. 300-00183/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 69741 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.06.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
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en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 11 i 12 de 
juny de 2014.

Sobre l’economia del tercer sector.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la situació ac-
tual del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 300-00184/10

Presentació

Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 69745 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.06.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 11 i 12 de 
juny de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la situació actual del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la violència que 
generen els grups radicals i els organitzats
Tram. 300-00185/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 69747 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.06.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 11 i 12 de juny de 2014.

– Sobre la violència que exerceixen els grups radicals 
i els organitzats.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural
Tram. 300-00186/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 69748 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.06.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 11 i 12 de juny de 2014.

– Sobre la nova Agència Catalana del Patrimoni 
Cultura.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 4/2014, sobre els indicadors financers i 
pressupostaris dels municipis, corresponent 
al 2010 i el 2011
Tram. 258-00021/10

Sol·licitud de presentació de l’informe

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69092).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes, 29.05.2014.
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 

DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i 
Reproductiva
Tram. 409-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 65343 / Coneixement: Mesa de 

la Comissió de Salut, 29.05.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats al grup de treball: 

Grup de treball
Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i Repro-
ductiva

Alta
Marina Geli i Fàbrega

Baixa
Montserrat Capdevila Tatché

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat
Tram. 410-00008/10

Substitució de diputats
Reg. 69210 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions:

Comissió
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Alta
Matías Alonso Ruiz

Baixa
Jordi Cañas Pérez

Palau del Parlament, 29 de maig de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10

Substitució de diputats
Reg. 69121 i 69190 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 40 del Reglament del Parlament, comunica que 
la diputada Carme Pérez Martínez ha estat designada 
membre de la Comissió de Salut en substitució del di-
putat Jose Manuel Villegas Pérez.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 69270 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a la comissió parlamentària:

Comissió
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsa-
bilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
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Alta
José Manuel Villegas Pérez

Baixa
Jordi Cañas Pérez

Palau del Parlament, 30 de maig de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
429/X, sobre l’ampliació del CAP Joan Mi-
rambell, de Caldes de Montbui
Tram. 290-00382/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 69084 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 429/X, sobre l’ampli-
ació del CAP Joan Mirambell, de Caldes de Montbui 
(tram. 290-00382/10), us informo del següent:

El Departament de Salut ha estat analitzant i actua-
litzant la programació de les actuacions d’inversió en 
equipaments de salut, considerant:

– els nous plantejaments de planificació i dimensionat 
dels equipaments que es deriven de les estratègies del 
Pla de salut de Catalunya 2011-2015 i de les tendències 
demogràfiques previstes,

– les necessitats assistencials presents i futures del ter-
ritori,

– la incidència en l’oferta de serveis assistencials pre-
vistes al territori,

– i els escenaris econòmics previstos en la conjuntura 
econòmica actual.

D’acord amb aquesta anàlisi i en el marc dels pressu-
postos aprovats per l’any 2014, s’ha prioritzat la revisió 
i actualització del pla funcional i el projecte executiu 
del CAP Dr. Joan Mirambell a Caldes de Montbui. En 
el marc de la nova planificació sanitària, l’ampliació 
del CAP consistiria en un increment de l’àrea assisten-
cial (increment del nombre de consultes) i de la crea-

ció d’una base per acollir el servei d’emergències mè-
diques (SEM) al centre.

Després de l’autorització per Acord de Govern del pas-
sat mes de desembre, aquesta actuació ha estat inclosa 
dins la programació d’Infraestructures.cat (PEF 2014-
2015). Al llarg de l’any 2014, Infraestructures.cat de-
senvoluparà el document de modificació del projecte 
adaptat a les necessitats que resulten de l’ajust recent 
del programa funcional. D’aquesta manera es podrà 
disposar del projecte al llarg de l’any i procedir a la 
preparació de la licitació de les obres d’ampliació i re-
forma del CAP l’any 2015 per, a continuació, equipar i 
posar en funcionament l’ampliació del centre.

Barcelona, 26 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 71/X, 
sobre la salut mental
Tram. 390-00071/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 68755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció amb número 
de tramitació 390-00071/10, sobre 71/X, sobre la salut 
mental, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 26 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
68755).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 19.06.2014 al 10.07.2014) del termini que 
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disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 11.07.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Control del compliment de la Moció 72/X, 
sobre la qualitat de l’aire
Tram. 390-00072/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 69021 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 72/X, sobre la qualitat de l’aire 
(tram. 390-00072/10), us informo del següent:

S’estan elaborant els inventaris d’emissions atmosfèri-
ques de Catalunya, actualitzats d’acord amb les dades 
estadístiques de mobilitat, consum energètic i indús-
tria que es disposen.

Des de l’any 2010, les dades de mesurament s’avaluen 
utilitzant el paràmetre estadístic P90,4, amb un valor 
límit de 50 µg/m³, d’acord amb l’annex I de la Directi-
va 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire ambient i 
a una atmosfera més neta a Europa.

Pel que fa a la mobilitat, les mesures de transport ter-
restre associades a l’objectiu 1 (potenciar, incentivar 
i impulsar el transport públic, urbà i interurbà) i al 2 
(afavorir l’intercanvi modal, la diversificació energèti-
ca i l’ús racional del vehicle privat) del Pla d’actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 van 
dirigides a assolir un transvasament del transport pri-
vat al públic.

Per afavorir aquest transvasament s’han incorporat no-
ves mesures obligatòries per als municipis amb una 
població superior a 100.000 habitants, com la tarifa-
ció de l’aparcament de gestió pública en funció de les 
emissions contaminants dels vehicles i dels episodis 
ambientals.

S’incorpora la identificació de Zones Urbanes d’At-
mosfera Protegida (ZUAP) on aquestes mesures ante-
riors s’hauran d’implementar obligatòriament.

El Pla també conté mesures d’incentivació de renova-
ció i utilització de vehicles nets com la guia de compra 
verda, el distintiu de flotes de transport o l’ambienta-
lització de les flotes de vehicles pesants dels serveis 
públics. A més, preveu l’obtenció d’una dotació eco-
nòmica mitjançant la fiscalitat ambiental que ha de no-

drir el fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 
Aquest fons és destinarà en part a incrementar l’efi-
ciència dels vehicles mitjançant mesures que ajudin a 
estimular-ne l’ocupació, la promoció dels plans de des-
plaçament d’empresa, la generalització de la conduc-
ció eficient i la promoció i incorporació de tecnologies 
de mobilitat sostenible en entorn urbà. Pel que fa a la 
millora del parc de vehicles, el fons també es podrà 
destinar a incentivar, amb ajuts econòmics, la renova-
ció amb criteris de vehicles més nets i l’assoliment per 
part de flotes comercials del distintiu ambiental.

Mitjançant un protocol signat l’abril de 2012, entre 
els Departament de Territori i Sostenibilitat i Interior, 
s’integra la informació de la qualitat de l’aire en el sis-
tema de gestió de trànsit.

Les mesures per potenciar i incentivar la millora i l’ús 
del transport públic estan recollides a l’apartat TP1 
(Transvasament modal cap al transport públic per car-
retera degut a la millora de l’oferta i la intermodalitat) 
i TP2 (Transvasament modal cap al transport públic 
ferroviari degut a la millora de l’oferta i la intermoda-
litat). Així mateix la mesura MO1 del Pla preveu l’im-
puls de la bicicleta en la mobilitat quotidiana.

El pojecte de la T-Mobilitat s’incorpora al Pla i perme-
trà bonificacions excepcionals per a tots els usuaris en 
el cas d’episodi ambiental de contaminació per recor-
reguts que incloguin la Zona de Protecció Especial de 
l’Ambient Atmosfèric.

També s’ha incorporat en el Pla l’obligatorietat d’ela-
borar plans de desplaçament d’empresa (PDE) pels 
centres generadors de mobilitat que comportin més de 
5.000 viatges al dia, i la implicació dels agents socials.

Per les empreses que estiguin sotmeses al sistema 
EMAS s’incentivarà que elaborin un PDE. Es podrà 
afavorir econòmicament i amb incentius la redacció 
dels PDE amb la previsió de dotació del Fons de Pro-
tecció de l’Ambient Atmosfèric mitjançant la fiscalitat 
ambiental

El règim sancionador per les mesures d’obligat com-
pliment queda establert a l’article 30.3.f de la Llei 
34/2007 que permet sancionar l’incompliment de les 
mesures del Pla.

Les mesures que conté el Pla en l’àmbit de la sensibi-
lització, formació, informació i educació tenen com a 
objectiu principal informar la població de la proble-
màtica específica que comporta la contaminació at-
mosfèrica, i la conscienciació als ciutadans de la ne-
cessitat de col·laboració en la seva reducció. Per això, 
s’estan elaborant aplicacions per a mòbils per al co-
neixement ràpid de la qualitat de l’aire amb consells 
per als ciutadans i es realitzen campanyes dirigides a 
la difusió de la situació de la qualitat de l’aire. Es fan 
servir els mitjans disponibles, xarxes socials, mitjans 
de comunicació, etc... Així mateix, també es treballa 
amb les escoles a través del programa Escoles Verdes.
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S’ha incorporat una nova mesura en el Pla sobre la re-
ducció de contaminació a les zones escolars amb l’ob-
jectiu de reduir la densitat de trànsit al voltant d’aques-
tes àrees per tal de garantir la qualitat de l’aire i la 
salut dels infants.

En l’àmbit de la indústria, la combustió i la cogene-
ració de potència < 50MWt i l’àmbit de generació 
d’energia elèctrica de potència = 50 MWt s’han consi-
derat les mesures següents:

– Signar els convenis amb els establiments generadors 
d’electricitat ubicats en la zona de protecció especial.

– Establir els acords voluntaris entre aquest Departa-
ment i sectors industrials estratègics.

Durant la vigència dels episodis ambientals, s’aplica-
ran tarifes ambientals específiques i addicionals a les 
vigents que penalitzin l’ús del transport privat motorit-
zat en funció del seu grau de contaminació. Es bonifi-
carà l’ús del transport públic per tal de reduir la conta-
minació atmosfèrica generada pel trànsit rodat.

El Pla d’actuació per a la millora de la Qualitat de l’Ai-
re no recomana l’ús de la biomassa en les zones ur-
banes d’atmosfera protegida dels municipis de la zona 
de protecció especial i opta per no incentivar-la i po-
tenciar altres combustibles amb baixes emissions de 
contaminants de ciutat. Tot i això, no és objecte del 
Pla definir regulacions normatives en matèria d’ener-
gia. Aquestes regulacions haurien de ser objecte de la 
futura revisió del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic.

S’incorpora com a nova mesura la gasificació de les 
activitats portuàries. L’objectiu d’aquesta mesura és 
desenvolupar actuacions que fomentin l’ús de combus-
tibles alternatius basats en el gas natural i altres per 
aconseguir la reducció d’emissions i l’estalvi de com-
bustible en les activitats portuàries i en l’entorn del 
Port de Barcelona.

Pel que fa al transport ferroviari de mercaderies, la 
mesura PO1 té com a objectiu incrementar la quota de 
transport ferroviari de mercaderies per absorbir una 
part del transport, que actualment es fa majoritària-
ment per carretera, evitant les emissions dels camions 
que fan una mitjana de 30 km de recorregut dins l’àm-
bit territorial d’aquest Pla. L’objectiu és que el creixe-
ment del trànsit de mercaderies associada a l’amplia-
ció del port, especialment les que van cap a Europa, 
es vehiculi en gran part per ferrocarril. La previsió és 
arribar a xifres del 25% de quota de mercat pel ferro-
carril.

El Port de Barcelona ja disposa de protocols molt es-
trictes quant a la manipulació dels materials que pu-
guin produir un increment significatiu de PM10 i PM 
2,5 durant la càrrega i descàrrega de mercaderies.

Als municipis de la Zona de Protecció Especial (ZPE) 
hi ha 217 establiments que duen a terme activitats in-
closes en l’àmbit d’aplicació de la Llei 16/2002, d’11 

de juny, de prevenció i control integrats de la contami-
nació, modificada per la Llei 5/2013, d’11 de juny. A 
Catalunya aquestes activitats es troben regulades per 
la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental.

Aquestes activitats, compleixen els preceptes recollits 
a la normativa europea sobre emissions industrials 
(Directiva 2010/75/UE), estan incloses en el Pla d’Ins-
pecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al perí-
ode 2014-2016, aprovat per la direcció general de Qua-
litat Ambiental, que té l’objectiu general de comprovar 
el grau de compliment de la normativa ambiental i dels 
requisits establerts en les autoritzacions ambientals in-
tegrades. D’aquest cens d’activitats, 150 tenen un po-
tencial impacte sobre el medi atmosfèric més elevat.

El control de les emissions a l’atmosfera dels establi-
ment industrials s’efectua mitjançant el mesurament 
periòdic dels seus focus emissors. Els focus sotme-
sos al control continuat de les seves emissions han de 
demostrar anualment davant la direcció general de 
Qualitat Ambiental el compliment dels valors límit 
d’emissió que els són d’aplicació. Aquest fet repercu-
teix en un major control sobre les seves emissions, tant 
per part de l’Administració com per part de la pròpia 
instal·lació que ha de disposar d’un sistema de gestió 
de dades que avaluï constantment que les seves emissi-
ons són conformes amb la normativa.

També cal destacar que les instal·lacions cimenteres 
i les centrals tèrmiques ubicades a Catalunya duen a 
terme una vigilància del seu impacte sobre el medi re-
ceptor mitjançant la integració dels equips necessaris 
per efectuar el seguiment dels nivells de qualitat de 
l’aire a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Conta-
minació Atmosfèrica de Catalunya.

La Generalitat està completament d’acord amb les mo-
dificacions relatives a l’impost de matriculació dels ve-
hicles i va presentar com al·legació la seva considera-
ció en el Plan Aire però aquesta no ha estat acceptada. 
Pel que fa a la modificació de l’impost de circulació en 
funció de les emissions del vehicle (NOx, partícules i 
CO2), aquesta també ha estat suggerida a l’Estat i s’ha 
incorporat en el Plan Aire.

Per últim, s’ha creat una Comissió Institucional i una 
Comissió rectora, que inclourà com a mínim els de-
partaments implicats, representants dels ens locals i 
de la regió metropolitana de Barcelona i experts ex-
terns reconeguts. El seguiment es farà efectiu amb 
l’elaboració d’informes públics anuals.

Barcelona, 22 de maig de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 73/X, so-
bre l’atenció als infants i adolescents tutelats
Tram. 390-00073/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 69189 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la moció amb número de 
tramitació 390-00073/10, sobre 73/X, sobre l’atenció 
als infants i adolescents tutelats, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de la Infància, 
atesa la diversitat de dades que es demanen, així com la 
necessitat d’obtenir informació d’altres Departaments.

Barcelona, 26 de maig de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 69189).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 20.06.2014 al 11.07.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 14.07.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

Control del compliment de la Moció 74/X, 
sobre la situació de les persones amb de-
pendència
Tram. 390-00074/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 69187 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 

compliment a la Moció 74/X, sobre la situació de les 
persones amb dependència (tram. 390-00074/10), us 
informo que el proper dia 16 de juny tindrà lloc el Ple 
del Consell General de Serveis Socials.

Us informo també que aquelles persones que són part 
interessada en un expedient de dependència poden 
adreçar-se a les Oficines de Benestar Social del De-
partament de Benestar Social i Família on poden sa-
ber l’estat de tramitació del seu expedient. D’altra ban-
da, el Departament estudia la possible implementació 
d’un sistema virtual on es pugui conèixer en quin estat 
de tramitació es troba un expedient.

Per a la propera edició del Mapa de Serveis Socials 
de Catalunya el Departament analitzarà la possibilitat 
d’augmentar el nombre de variables descriptores del 
sistema d’atenció a la dependència.

Barcelona, 27 de maig de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Moció 105/X, 
sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del delta 
de l’Ebre
Tram. 390-00105/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 69201 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment al punt 5.d de la Moció 105/X, sobre 
el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla 
de protecció integral del delta de l’Ebre (tram. 390-
00105/10), us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya reitera la seva determina-
ció de dur a terme les actuacions necessàries per a la 
protecció del riu Ebre i del seu tram final, i d’exercitar 
totes aquelles actuacions que siguin precises per asso-
lir aquest objectiu. En aquesta línia, s’està avaluant, 
juntament amb l’adopció d’altres mesures, la presenta-
ció d’una queixa davant la Comissió Europea, encara 
que a data d’avui no s’ha fet efectiva.

D’entrada, el Govern de la Generalitat està duent a ter-
me els tràmits en l’àmbit de l’Estat espanyol. En aquest 
sentit, el Govern ha presentat, el passat 3 de maig, un 
requeriment al Consell de Ministres perquè deixi sen-
se efecte el Reial Decret que ha fet possible l’aprova-
ció del Pla Hidrològic de l’Ebre, i tingui en compte les 
al·legacions presentades per la Generalitat, encamina-
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des a garantir un cabal ecològic adequat per al tram fi-
nal del riu Ebre, definit com a una restricció prèvia als 
usos que preveu el pla. Aquesta és, doncs, la primera 
d’una sèrie d’accions previstes al respecte.

Barcelona, 29 de maig de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la reducció de personal a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 354-00286/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 67164).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 29.05.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre la vulneració del dret 
de vaga dels funcionaris del Departament de 
Justícia
Tram. 354-00291/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 68675).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 02.06.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Jordi Arca-
rons Bullich, catedràtic d’economia aplicada 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00933/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Julia López 
López, catedràtica de dret del treball de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00934/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Jean-Gui-
llaume Goethals, jurista expert en protecció 
social i conseller del Centre Públic d’Acció 
Social de Saint-Gilles, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00935/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença de Núria Car-
rera i Comes, degana del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00936/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Jaume Bo-
tey Vallès, professor d’història de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i membre de 
Cristianisme i Justícia, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00937/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Antoni Barba-
rà, metge i membre de Dempeus per la Sa-
lut Pública, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00938/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Educadors i Educadores 
Socials de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00939/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-00940/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00941/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00942/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea de Treballadors i Tre-
balladores en Atur de Barcelona - Coordi-
nadora d’Aturats de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00943/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00944/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Intersindical Alternativa de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00945/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió General de Treballadors amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00946/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions de Veïns 
i Veïnes de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00947/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Ve-
ïnals de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-00948/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00949/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00950/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Fascicle tercer
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Proposta de compareixença de Daniel Ra-
ventós, president de la Xarxa Renda Bàsica 
i professor de sociologia de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00951/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Rañé Blasco, exconseller de Treball i Indús-
tria, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00952/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Sara Berbel, 
doctora en psicologia social per la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00953/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Caroli-
na Homar, consultora en polítiques socials 
públiques i tercer sector, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00954/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Fernando 
Fantova, consultor social, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00955/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Sebastià Sa-
rasa i Urdiola, professor de sociologia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00956/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’Antoni Barba-
rà, metge i impulsor de Dempeus per la Sa-
lut Pública, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00957/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Jean-Gui-
llaume Goethals, jurista expert en protecció 
social i conseller del Centre Públic d’Acció 
Social de Saint-Gilles, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00958/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo 
Torrecilla, catedràtic de dret del treball i de 
la seguretat social de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00959/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Teresa Cres-
po Julia, presidenta del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00960/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Jordi Arca-
rons Bullich, catedràtic d’economia aplicada 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00961/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Jaume Bo-
tey Vallès, professor d’història de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, en represen-
tació de Cristianisme i Justícia, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00962/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença de Julia López 
López, catedràtica de dret del treball de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00963/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00964/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Creu Roja amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00965/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas Diocesana de Barcelo-
na amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00966/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00967/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00968/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Arrels Fundació amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00969/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00970/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00971/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00972/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions de Ve-
ïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00973/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00974/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00975/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00976/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00977/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea de Treballadors i Tre-
balladores en Atur de Barcelona amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00978/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00979/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00980/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00981/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Àngels Guite-
ras, presidenta de la Taula d’Entitats del Ter-
cer Sector Social de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00982/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Teresa Cres-
po Julia, presidenta del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00983/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Maria Truñó, 
representant de l’UNICEF Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00984/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Núria Car-
rera i Comes, degana del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00985/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General del Treball So-
cial amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00986/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Català d’Avaluació de Polí-
tiques Públiques amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-00987/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Jordi Arca-
rons Bullich, catedràtic d’economia aplicada 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00988/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Julia López 
López, catedràtica de dret del treball de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00989/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Jean-Gui-
llaume Goethals, jurista expert en protecció 
social i conseller del Centre Públic d’Acció 
Social de Saint-Gilles, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00990/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-00991/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea de Treballadors i Tre-
balladores en Atur de Barcelona - Coordi-
nadora d’Aturats de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00992/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00993/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00994/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Pau Marí-
Klose, doctor en sociologia i professor de la 
Universitat de Saragossa, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00995/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Joan Cor-
tinas, representant del Centre National de 
Recherche Scientifique, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00996/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Josep Manel 
Busqueta, representant del Seminari d’Eco-
nomia Crítica Taifa, amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00997/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de José Iglesi-
as Fernández, representant de l’Associació 
Ecoconcern - Innovació Social, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00998/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença de Jordi Garcia 
Jané, representant de la Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00999/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Albert Sales, 
professor del Departament de Ciències Polí-
tiques i Socials de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01000/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea de Treballadors i Tre-
balladores en Atur de Barcelona amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01001/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora d’Aturats de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01002/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Intersindical Alternativa de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01003/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Carme Bor-
bonès Brescó, presidenta de Càritas, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01004/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença de Josep Mar-
quès Baró, president de la Creu Roja a Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01005/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Àngels Gui-
teras Mestres, presidenta de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01006/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Teresa Cres-
po Julia, presidenta del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01007/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Antoni Vilà 
Mancebo, membre del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01008/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Salvador 
Busquets Vila, director d’Arrels Fundació, 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01009/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Enric Canet, 
director de Relacions Ciutadanes del Casal 
dels Infants del Raval, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01010/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01011/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01012/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01013/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-01014/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fepime de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01015/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01016/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01017/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’Alícia Adserà, 
professora de la Woodrow Wilson School of 
Public and International Affairs i membre as-
sociada de l’Office of Population Research 
a la Universitat de Princeton, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01018/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Gerard Pa-
dró i Miquel, catedràtic d’economia de la 
London School of Economics and Political 
Science i codirector del Programa de recer-
ca en governabilitat i economia política de 
l’International Growth Centre, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01019/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Guillem 
López-Casasnovas, catedràtic d’economia 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01020/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Josep Oli-
ver, economista i catedràtic de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01021/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Oriol Amat 
Salas, catedràtic d’economia financera i 
comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01022/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Esther Sánchez 
Torres, professora de dret privat d’ESADE, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01023/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’Ignasi Pa-
rody i Núñez, director de la Fundació Priva-
da Trinijove i president de la Xarxa Europea 
d’Empreses d’Inserció Social (ENSIE), amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01024/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Interdepartamental 
de la Renda Mínima d’Inserció amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01025/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01026/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01027/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació dels consells comarcals amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01028/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de les entitats d’iniciativa social col-
laboradores del Programa interdepartamen-
tal de la renda mínima d’inserció amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01029/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació dels sindicats més representatius amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01030/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les organitzacions empresarials 
més representatives amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01031/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Català de les Dones amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01032/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01033/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01034/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01035/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01036/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença de Teresa Cres-
po Julia, presidenta d’Entitats Catalanes 
d’Acció Social i del Consell Assessor de Po-
lítiques Socials i Familiars, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01037/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Àngels Gui-
teras Mestres, presidenta de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01038/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Empreses d’Inserció 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01039/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-01040/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01041/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01042/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora d’Aturats de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01043/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Intersindical Alternativa de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01044/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Rafael Pini-
lla Pallejà, membre fundador i vicepresident 
de l’associació Red Renta Básica, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01045/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de José Antonio 
Noguera Ferrer, professor de sociologia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01046/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Daniel Ra-
ventós Pañella, professor de sociologia de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01047/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Jordi Arca-
rons Bullich, catedràtic d’economia aplicada 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01048/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Sebastià Sa-
rasa i Urdiola, professor de sociologia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01049/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença de Julia López 
López, catedràtica de dret del treball de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01050/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Jean-Gui-
llaume Goethals, jurista expert en protecció 
social i conseller del Centre Públic d’Acció 
Social de Saint-Gilles, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01051/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Jaume Bo-
tey Vallès, professor d’història de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01052/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Antoni Barba-
rà, membre de Dempeus per la Salut Públi-
ca, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01053/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Magda Mer-
cader, experta en costos i beneficis de ren-
des socials, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01054/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’Antoni Comín 
Oliveres, expresident de la Comissió Inter-
departamental de la Renda Mínima d’Inser-
ció, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01055/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença de Luis Sanzo, 
exresponsable del Programa de renda bàsi-
ca del País Basc, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-01056/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença del cap de l’òr-
gan tècnic de la renda mínima d’inserció 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01057/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Jesús Qui-
roga, director de la Xarxa Ocupacional del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01058/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Josep 
Lechuga, coordinador dels serveis socials 
de Badalona, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01059/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença de Montse 
Campama, coordinadora dels serveis soci-
als de Sant Adrià de Besòs, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01060/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’ONG per la 
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01061/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Arrels Fundació amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01062/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01063/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01064/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01065/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01066/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-01067/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Entitats d’Atenció i 
d’Educació a la Infància i l’Adolescència amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01068/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Casal dels Infants amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01069/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Save the Children amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01070/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Pere Tarrés amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01071/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’UNICEF Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01072/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01073/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01074/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01075/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Creu Roja a Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01076/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’OXFAM Intermón amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01077/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la plataforma «Pobresa Zero» amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01078/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Síndic de Greuges amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01079/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01080/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01081/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària 
general del Consell de Relacions Laborals 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè expliqui el document «Recoma-
nacions per a la negociació col·lectiva de 
plans d’igualtat»
Tram. 356-00499/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 15, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 423.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri del Pla integral del poble gitano davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre el grau de desenvolupament 
i assoliment d’objectius del Pla integral del 
poble gitano
Tram. 356-00587/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 423.

Sol·licitud de compareixença del subdirector 
general d’acció social, cívica i comunitària 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè informi sobre el grau de desen-
volupament i assoliment d’objectius del Pla 
integral del poble gitano
Tram. 356-00588/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 15, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 423.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè expliqui el conveni de col-
laboració per a impulsar actuacions i políti-
ques per a la promoció de la igualtat entre 
homes i dones en el món laboral incorporant 
la perspectiva de gènere
Tram. 356-00634/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat de les Persones, en 
la sessió núm. 15, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 423.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta 
de l’Institut Català de les Dones davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè ex-
pliqui el conveni de col·laboració per a impul-
sar actuacions i polítiques per a la promoció 
de la igualtat entre homes i dones en el món 
laboral incorporant la perspectiva de gènere
Tram. 356-00635/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat de les Persones, en 
la sessió núm. 15, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 423.

Sol·licitud de compareixença del portaveu 
de l’Observatori contra l’Homofòbia davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per-
què presenti l’informe corresponent al 2013
Tram. 356-00652/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 15, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 423.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori Dona, Empresa i 
Economia davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre la situa-
ció de les dones en els consells d’adminis-
tració de les empreses
Tram. 356-00656/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 15, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 423.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació ALLEM - Agrupa-
ció Lleidatana d’Entitats de Suport a Per-
sones amb Discapacitat davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre la situació de les persones amb 
discapacitat
Tram. 356-00669/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè expliqui els plans de desenvolupa-
ment comunitari
Tram. 356-00673/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè expliqui l’Informe Insocat 
sobre la situació de la joventut
Tram. 356-00678/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Sala-
zar, gerent de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, davant la Comissió de Salut per-
què expliqui la situació actual de l’hospital i 
l’aplicació dels acords assolits al Parlament
Tram. 356-00698/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari 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 
Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel Va-
llet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 66704).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Argela-
gués, president del Patronat de la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui la situació actual de l’hos-
pital i l’aplicació dels acords assolits al Par-
lament
Tram. 356-00699/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari 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 
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Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel Va-
llet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 66705).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre l’estat del Registre de la Propi-
etat i del Registre Mercantil i sobre els efec-
tes de l’agrupació i la supressió d’oficines
Tram. 356-00707/10

Sol·licitud

Presentació: Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 66742).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 02.06.2014.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Arru-
fat Vila, gerent del Consorci Sanitari Integral, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la reducció de personal a l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 356-00709/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 67165).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Teixidó, degana del Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió 
i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 356-00721/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 69123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Tort 
Sisó, president del Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Barcelona, davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre el seu 
posicionament amb relació a la revisió i re-
definició del paper de la infermeria en el sis-
tema sanitari
Tram. 356-00722/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 69123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.

Sol·licitud de compareixença de Carme 
Puigvert Vilalta, presidenta del Col·legi Ofici-
al d’Infermers i Infermeres de Girona, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió 
i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 356-00723/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 69123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Cristina 
Díez, presidenta del Col·legi Oficial d’Infer-
meres i Infermers de Tarragona, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió 
i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 356-00724/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 69123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep M. 
Camps i Balagué, president del Col·legi Ofi-
cial d’Infermeres i Infermers de Lleida, da-
vant la Comissió de Salut perquè informi so-
bre el seu posicionament amb relació a la 
revisió i redefinició del paper de la inferme-
ria en el sistema sanitari
Tram. 356-00725/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 69123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de la Professió Infermera de Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre el seu posicionament amb re-
lació a la revisió i redefinició del paper de la 
infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00726/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 69123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Infermeria Famili-
ar i Comunitària de Catalunya davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre el seu 
posicionament amb relació a la revisió i re-
definició del paper de la infermeria en el sis-
tema sanitari
Tram. 356-00727/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 69123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Inferme-
ria Pediàtrica davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el seu posicionament 
amb relació a la revisió i redefinició del pa-
per de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00728/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 69123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Inferme-
ria davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre el seu posicionament amb relació 
a la revisió i redefinició del paper de la infer-
meria en el sistema sanitari
Tram. 356-00729/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 69123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Di-
reccions Infermeres davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00730/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 69123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Directors i Direc-
tores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el seu posicionament amb relació a la 
revisió i redefinició del paper de la infermeria 
en el sistema sanitari
Tram. 356-00731/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 69123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.05.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació dels organitzadors del Congrés 
Internacional per una Barcelona Inclusiva 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè n’exposi les conclusions
Tram. 356-00732/10

Sol·licitud

Presentació: Oriol Amorós i March, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
69196).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 30.05.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern sobre l’informe de la comissió d’experts 
amb relació a la reforma de l’Administració 
pública i el seu sector públic
Tram. 355-00070/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 34 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.06.2014, 
DSPC-C 414.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern sobre el procés de reforma de l’Admi-
nistració de la Generalitat
Tram. 355-00125/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 34 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.06.2014, 
DSPC-C 414.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la internacionalització del sector pri-
mari català
Tram. 355-00130/10

Sol·licitud i tramesa a l’òrgan competent

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 69112).
Òrgan competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a l’òrgan competent: 
29.05.2014.

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

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, 
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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

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

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 04.06.2014, 
DSPC-C 418.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

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 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. 353-00451/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.



10 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 334

4.53.15. INFORMACIó 110

Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Be-
dia, president del Registre d’Auditors Eco-
nomistes 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’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. 353-00452/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

Compareixença d’Enric Tello, catedràtic de 
la Facultat d’Economia i Empresa de la Uni-
versitat de Barcelona i president d’Ecolo-
gistes en Acció, 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. 353-00453/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 04.06.2014, 
DSPC-C 418.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

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’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. 353-00456/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
04.06.2014, DSPC-C 418.
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Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Espanyola de Direcció i Desenvolupa-
ment de Persones a Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre la situació de les relacions col·lectives 
de treball i de la direcció de persones a les 
empreses i les administracions públiques
Tram. 357-00246/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 04.06.2014, 
DSPC-C 420.

Compareixença d’una representació de la 
Creu Roja a Catalunya davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a pre-
sentar el sisè estudi de l’Observatori de Vul-
nerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, ti-
tulat «L’impacte de la crisi en els majors de 
quaranta-cinc anys»
Tram. 357-00594/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
03.06.2014, DSPC-C 417.

Compareixença de Josep Maria Mallarach 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat per a informar sobre la Declaració a favor 
del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 357-00642/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 04.06.2014, 
DSPC-C 421.

Compareixença de Jaume Grau davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a in-
formar sobre la Declaració a favor del patri-
moni natural de Catalunya
Tram. 357-00643/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 04.06.2014, 
DSPC-C 421.

Compareixença de Susana Pascual, presi-
denta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalu-
nya, davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat per a informar sobre la Declaració a 
favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 357-00644/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 04.06.2014, 
DSPC-C 421.

Compareixença d’una representació d’Enti-
tats Catalanes d’Acció Social davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració per 
a explicar l’Informe Insocat sobre la situació 
de la joventut
Tram. 357-00655/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
03.06.2014, DSPC-C 417.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació ALLEM - Agrupació Lleidatana 
d’Entitats de Suport a Persones amb Disca-
pacitat davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a informar sobre la si-
tuació de les persones amb discapacitat
Tram. 357-00656/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença del director general d’Acció 
Cívica i Comunitària davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a explicar 
els plans de desenvolupament comunitari
Tram. 357-00657/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 34

Convocada per al dia 11 de juny de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, l’11 de 
juny de 2014, a les 10.00 h, al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 11 de juny, a les 10.00 h).

2. Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la 
Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular. Tram. 202-00013/10. Comissió d’Afers Insti-
tucionals. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 331, 3).

3. Proposició de llei del règim especial d’Aran. Tram. 
202-00055/10. Ponència conjunta. Debat de totalitat 
(text elaborat per la ponència: BOPC 334).

4. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulnera-
ció dels Drets dels Consumidors. Tram. 261-00002/10. 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsa-
bilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors. Debat i votació del dictamen de la co-
missió (dictamen: BOPC 333, 3).

5. Interpel·lació al Govern sobre la reconfiguració del 
mapa comunicatiu. Tram. 300-00180/10. Grup Mixt. 
Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural. Tram. 300-00186/10. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el Projecte de llei orgà-
nica per la qual es fa efectiva l’abdicació de Sa Majes-
tat el Rei Joan Carles I de Borbó. Tram. 300-00182/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’economia del tercer 
sector. Tram. 300-00183/10. Grup Parlamentari Soci-
alista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir la viabilitat i l’estabilitat de les entitats socials. 
Tram. 300-00181/10. Pere Bosch Cuenca, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació actual 
del Cos de Mossos d’Esquadra. Tram. 300-00184/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la violència que ge-
neren els grups radicals i els organitzats. Tram. 300-
00185/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les escoles bressol. Tram. 302-00168/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació d’inestabilitat i paràlisi política. Tram. 
302-00172/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la renda mínima d’inserció i les famílies sense in-
gressos. Tram. 302-00167/10. Grup Parlamentari So-
cialista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la futura seguretat social catalana. Tram. 302-
00171/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política industrial. Tram. 302-00173/10. Grup 
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Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’actuació i el cessament del director general de 
la Policia. Tram. 302-00170/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2014

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural al conseller d’Interior
Tram. 330-00056/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 69516 / Coneixement: 04.06.2014

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, del 3 al 7 
de juny de 2014, s’encarregarà del despatx del seu De-
partament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 29 de maig de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 76/2014, d’encàrrec del despatx 
del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural al conseller d’Interior, del 3 
al 7 de juny de 2014, és publicat al DOGC 6636, de 3 
de juny de 2014.

Encàrrec del despatx del conseller de la 
Presidència a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00057/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 69629 / Coneixement: 05.06.2014

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller de la Presidència, 
des del dia 4 fins al dia 6 de juny de 2014, ambdós in-
closos, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
la vicepresidenta del Govern.

Barcelona, 29 de maig de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 77/2014, 77/2014, de 29 de maig, 
d’encàrrec del despatx del conseller de la Pre-sidència 
a la vicepresidenta del Govern, des del dia 4 fins al 
dia 6 de juny de 2014, ambdós inclosos, és publicat al 
DOGC 6637, de 4 de juny de 2014.

Encàrrec del despatx del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00058/10

Presentació
President de la Generalitat

 Reg. 69630 / Coneixement: 05.06.2014

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller de Territori i Soste-
nibilitat, des del dia 4 de juny fins al dia 5 de juny de 
2014, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del 
seu Departament el conseller de Justícia

Cordialment,

Barcelona, 2 de juny de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 78/2014, de 2 de juny, d’encàr-
rec del despatx del conseller de Territori i Sostenibili-
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tat al conseller de Justícia des del dia 4 de juny fins al 
dia 5 de juny de 2014, ambdós inclosos, és publicat al 
DOGC 6637, de 4 de juny de 2014.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment per al 2014
Tram. 334-00072/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 69088 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 

Cooperació: Mesa del Parlament, 03.06.2014

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

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

«A proposta del conseller de la Presidència, s’aprova 
el Pla anual de cooperació al desenvolupament per a 
2014, que s’adjunta com a annex.»

I perquè així consti, lliuro aquest Certificat a Barcelo-
na, el 27 de maig de 2014.

Acord GOV/71/2014, de 27 de maig, pel qual 
s’aprova el Pla anual de cooperació al 
desenvolupament per a 2014

L’article 9 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de 
cooperació al desenvolupament, estableix que els 
plans anuals són l’instrument de l’activitat de l’Admi-
nistració de la Generalitat en aquest àmbit i han de de-
senvolupar els objectius, les prioritats i els recursos es-
tablerts pel Pla director.

D’acord amb aquest mateix precepte, la formulació del 
projecte correspon a la Direcció General de Coopera-
ció al Desenvolupament, competent en matèria de co-
operació al desenvolupament. La formulació definiti-
va correspon al conseller o consellera competent en 
matèria d’acció exterior, el qual, amb les preceptives 
consultes prèvies, entre altres als agents de coopera-
ció, en el marc del Consell de Cooperació al Desenvo-
lupament, l’ha d’elevar al Govern perquè deliberi i, si 
escau, l’aprovi.

Un cop aprovat, el Pla anual ha de ser presentat al Par-
lament perquè en tingui coneixement i el pugui debatre.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per a 
2014 és el quart pla anual del tercer cicle de planifica-
ció d’aquesta política pública, cicle que es va iniciar 
amb l’entrada en vigor del Pla director de cooperació 
al desenvolupament 2011-2014, aprovat mitjançant la 
Resolució 754/VII, de 22 de juliol del 2010, del Parla-
ment de Catalunya (DOGC núm. 5690, d’11.8.2010).

La proposta del Pla anual de cooperació al desenvolu-
pament per a 2014 ha estat informada favorablement 
pel Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Co-
missió de Coordinació amb els Ens Locals i la Comis-
sió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolu-
pament.

Per tot això, a proposta del conseller de la Presidència, 
el Govern

Acorda:

1. Aprovar el Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment per a 2014, que s’adjunta com a annex a aquest 
Acord.

2. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, tret del seu docu-
ment annex Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment per a 2014, que es podrà consultar a través de la 
pàgina web, en el Departament de la Presidència.

3. Disposar que es presenti aquest Pla al Parlament 
perquè en tingui coneixement i el pugui debatre.

Barcelona, 27 de maig de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 
de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Adminis-
tració local
Tram. 380-00005/10

Coneixement del recurs
Reg. 69461 / Provisió del president 

del TC del 27.05.2014

Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Nomenament 

Acord
Mesa del Parlament, 03.06.2014

Secretaria general

La Mesa del Parlament de Catalunya, fent ús de les 
competències que li atribueixen els Estatuts del rè-

gim i el govern interiors del Parlament, de conformitat 
amb el que disposen els articles 2 i 15.2 dels dits Esta-
tuts respecte a les atribucions de la secretària general 
i a la competència per a proposar el nomenament dels 
directors i els caps de departament,

Acorda: 

Nomenar el lletrat del Parlament Pere Sol i Ordis di-
rector d’Estudis Parlamentaris, amb els drets i els deu-
res inherents al càrrec, amb efectes del 4 de juny de 
2014, i deixar sense efecte l’encàrrec de funcions de 
director d’Estudis Parlamentaris del 4 de juliol de 
2012.

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

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

Palau del Parlament, 3 de juny de 2014 

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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	Tram. 352-00935/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00936/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de Cristianisme i Justícia, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’E
	Tram. 352-00937/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, metge i membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00938/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00939/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00940/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00941/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00942/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona - Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 d
	Tram. 352-00943/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00944/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00945/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00946/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00947/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00948/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00949/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00950/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Raventós, president de la Xarxa Renda Bàsica i professor de sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d
	Tram. 352-00951/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé Blasco, exconseller de Treball i Indústria, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00952/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sara Berbel, doctora en psicologia social per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00953/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carolina Homar, consultora en polítiques socials públiques i tercer sector, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00954/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Fantova, consultor social, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00955/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00956/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, metge i impulsor de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00957/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de
	Tram. 352-00958/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
	Tram. 352-00959/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cataluny
	Tram. 352-00960/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bullich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00961/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, en representació de Cristianisme i Justícia, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24
	Tram. 352-00962/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00963/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00964/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00965/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00966/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00967/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cataluny
	Tram. 352-00968/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00969/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00970/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00971/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00972/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00973/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00974/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00975/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00976/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00977/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00978/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00979/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00980/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00981/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalun
	Tram. 352-00982/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cataluny
	Tram. 352-00983/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Truñó, representant de l’UNICEF Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00984/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00985/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General del Treball Social amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00986/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00987/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bullich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00988/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00989/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de
	Tram. 352-00990/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00991/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona - Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 d
	Tram. 352-00992/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00993/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00994/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau Marí-Klose, doctor en sociologia i professor de la Universitat de Saragossa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00995/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Cortinas, representant del Centre National de Recherche Scientifique, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00996/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Manel Busqueta, representant del Seminari d’Economia Crítica Taifa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00997/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Iglesias Fernández, representant de l’Associació Ecoconcern - Innovació Social, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00998/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané, representant de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00999/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Sales, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auton
	Tram. 352-01000/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01001/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01002/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01003/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Borbonès Brescó, presidenta de Càritas, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01004/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Marquès Baró, president de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01005/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu
	Tram. 352-01006/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cataluny
	Tram. 352-01007/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01008/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Busquets Vila, director d’Arrels Fundació, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01009/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01010/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01011/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01012/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01013/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01014/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fepime de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01015/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01016/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01017/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alícia Adserà, professora de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs i membre associada de l’Office of Population Research a la Universitat de Princeton, amb relació a la Proposició de llei de la renda gara
	Tram. 352-01018/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gerard Padró i Miquel, catedràtic d’economia de la London School of Economics and Political Science i codirector del Programa de recerca en governabilitat i economia política de l’International Growth Centre, amb relació a la 
	Tram. 352-01019/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01020/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Oliver, economista i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01021/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de
	Tram. 352-01022/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Esther Sánchez Torres, professora de dret privat d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01023/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, director de la Fundació Privada Trinijove i president de la Xarxa Europea d’Empreses d’Inserció Social (ENSIE), amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’art
	Tram. 352-01024/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01025/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01026/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01027/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels consells comarcals amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01028/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de les entitats d’iniciativa social col·laboradores del Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’articl
	Tram. 352-01029/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels sindicats més representatius amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01030/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de les organitzacions empresarials més representatives amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01031/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català de les Dones amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01032/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01033/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01034/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01035/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalun
	Tram. 352-01036/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.
	Tram. 352-01037/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu
	Tram. 352-01038/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01039/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01040/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01041/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01042/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01043/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01044/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Pinilla Pallejà, membre fundador i vicepresident de l’associació Red Renta Básica, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu
	Tram. 352-01045/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Antonio Noguera Ferrer, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca
	Tram. 352-01046/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Raventós Pañella, professor de sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01047/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bullich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01048/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01049/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01050/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de
	Tram. 352-01051/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01052/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01053/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Magda Mercader, experta en costos i beneficis de rendes socials, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01054/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Comín Oliveres, expresident de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
	Tram. 352-01055/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Sanzo, exresponsable del Programa de renda bàsica del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01056/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del cap de l’òrgan tècnic de la renda mínima d’inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01057/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Quiroga, director de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01058/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Lechuga, coordinador dels serveis socials de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01059/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montse Campama, coordinadora dels serveis socials de Sant Adrià de Besòs, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01060/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia d
	Tram. 352-01061/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01062/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01063/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01064/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01065/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01066/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01067/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia d
	Tram. 352-01068/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Casal dels Infants amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01069/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01070/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01071/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’UNICEF Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01072/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01073/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01074/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01075/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01076/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’OXFAM Intermón amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01077/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma «Pobresa Zero» amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01078/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Síndic de Greuges amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01079/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01080/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01081/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Consell de Relacions Laborals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui el document «Recomanacions per a la negociació col·lectiva de plans d’igualtat»
	Tram. 356-00499/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari del Pla integral del poble gitano davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el grau de desenvolupament i assoliment d’objectius del Pla integral del poble gitano
	Tram. 356-00587/10
	Retirada de la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui el conveni de col·laboració per a impulsar actuacions i polítiques per a la promoció de la igual
	Tram. 356-00634/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui el conveni de col·laboració per a impulsar actuacions i polítiques per a la promoció de la igualtat entre homes i
	Tram. 356-00635/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del portaveu de l’Observatori contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’informe corresponent al 2013
	Tram. 356-00652/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori Dona, Empresa i Economia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de les dones en els consells d’administració de les empreses
	Tram. 356-00656/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació ALLEM - Agrupació Lleidatana d’Entitats de Suport a Persones amb Discapacitat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació de les persones amb discap
	Tram. 356-00669/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Acció Cívica i Comunitària davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui els plans de desenvolupament comunitari
	Tram. 356-00673/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui l’Informe Insocat sobre la situació de la joventut
	Tram. 356-00678/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Albert Salazar, gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació actual de l’hospital i l’aplicació dels acords assolits al Parlament
	Tram. 356-00698/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Enric Argelagués, president del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació actual de l’hospital i l’aplicació dels acords as
	Tram. 356-00699/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre l’estat del Registre de la Propietat i del Registre Mercantil i sobre els efectes de l’agrupació i la supr
	Tram. 356-00707/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Arrufat Vila, gerent del Consorci Sanitari Integral, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la reducció de personal a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	Tram. 356-00709/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Teixidó, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la inferme
	Tram. 356-00721/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Albert Tort Sisó, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria 
	Tram. 356-00722/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carme Puigvert Vilalta, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Girona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la inferm
	Tram. 356-00723/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Cristina Díez, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria e
	Tram. 356-00724/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep M. Camps i Balagué, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infer
	Tram. 356-00725/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de la Professió Infermera de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
	Tram. 356-00726/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el
	Tram. 356-00727/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitar
	Tram. 356-00728/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Infermeria davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
	Tram. 356-00729/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanita
	Tram. 356-00730/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Directors i Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la inf
	Tram. 356-00731/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació dels organitzadors del Congrés Internacional per una Barcelona Inclusiva davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè n’exposi les conclusions
	Tram. 356-00732/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre l’informe de la comissió d’experts amb relació a la reforma de l’Administració pública i el seu sector públic
	Tram. 355-00070/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el procés de reforma de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 355-00125/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la internacionalització del sector primari català
	Tram. 355-00130/10
	Sol·licitud i tramesa a l’òrgan competent


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, economista i professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fiscal espanyol de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen
	Tram. 353-00443/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Decaïment

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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 e
	Tram. 353-00451/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Decaïment

	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 comercial, de l’impost sobre la producció ter
	Tram. 353-00454/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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, 
	Tram. 353-00464/10
	Substanciació

	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
	Tram. 353-00466/10
	Substanciació

	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’
	Tram. 353-00467/10
	Substanciació

	Compareixença de representants de l’Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones a Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació de les relacions col·lectives de treball i de la direcció de persones a
	Tram. 357-00246/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar el sisè estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, titulat «L’impacte de la crisi en els majors 
	Tram. 357-00594/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Mallarach davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya
	Tram. 357-00642/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Grau davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya
	Tram. 357-00643/10
	Substanciació

	Compareixença de Susana Pascual, presidenta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya
	Tram. 357-00644/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar l’Informe Insocat sobre la situació de la joventut
	Tram. 357-00655/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació ALLEM - Agrupació Lleidatana d’Entitats de Suport a Persones amb Discapacitat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació de les persones amb discapacitat
	Tram. 357-00656/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general d’Acció Cívica i Comunitària davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar els plans de desenvolupament comunitari
	Tram. 357-00657/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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