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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de fusió dels col·legis de titulats mercantils i em-
presarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Con-
sell 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
Tram. 200-00021/10
Aprovació p. 23

1.01.03. Decrets llei

Resolució 721/X del Parlament de Catalunya, de va-
lidació del Decret llei 1/2014, del 3 de juny, pel qual es modi-
fica el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
del 25 de juny
Tram. 203-00011/10
Adopció p. 24

1.10. Resolucions

Resolució 708/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment de l’activitat econòmica sostenible al Bages i 
l’aplicació del Pla Phoenix
Tram. 250-01036/10
Adopció p. 24

Resolució 709/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la sol·licitud de Red Eléctrica de España de substituir els 
conductors de la línia elèctrica entre Moralets i el Pont de 
Suert per conductors de tipus dúplex
Tram. 250-01042/10
Adopció p. 25

Resolució 710/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la modificació del mapa de zones del sistema tarifari integrat 
i l’establiment d’un sistema de quilometratge per al projecte 
de la T-Mobilitat
Tram. 250-01049/10
Adopció p. 25

Resolució 711/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de la seguretat de la carretera C-31 i la revisió 
dels protocols d’informació del tram sud
Tram. 250-01053/10
Adopció p. 26

Resolució 712/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la gratuïtat de la carretera C-32 entre Sitges i el Vendrell
Tram. 250-01054/10
Adopció p. 26

Resolució 713/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’augment dels casos de violència masclista a Catalunya
Tram. 250-01055/10
Adopció p. 26

Resolució 719/X del Parlament de Catalunya, de su-
port al dret d’autodeterminació del Sàhara Occidental
Tram. 250-00991/10
Adopció p. 27

Resolució 720/X del Parlament de Catalunya, de su-
port a la Unió d’Afectats per Texaco
Tram. 250-00999/10
Adopció p. 27

1.15. Mocions

Moció 122/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’abdicació de Joan Carles I i la necessitat d’un referèndum 
sobre la monarquia o la república
Tram. 302-00180/10
Aprovació p. 28

Moció 123/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
reconfiguració del mapa comuni catiu
Tram. 302-00178/10
Aprovació p. 28

Moció 124/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació actual del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 302-00175/10
Aprovació p. 29

Moció 125/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
violència que generen els grups radicals i els organitzats
Tram. 302-00176/10
Aprovació p. 30

Moció 126/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Tram. 302-00177/10
Aprovació p. 31

Moció 127/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’economia del tercer sector
Tram. 302-00174/10
Aprovació p. 31

Moció 128/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les enti-
tats socials
Tram. 302-00179/10
Aprovació p. 32

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la transferència de 
coneixement i els parcs científics
Tram. 300-00187/10
Substanciació p. 34
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Interpel·lació al Govern sobre la política d’acció ex-
terior
Tram. 300-00188/10
Substanciació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre els escenaris pressu-
postaris per al 2015
Tram. 300-00189/10
Substanciació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre el model de gestió del 
0,7% de l’IRPF per a finalitats socials i les perspectives de 
futur d’aquest model
Tram. 300-00190/10
Substanciació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels aero-
ports i ports de competència estatal
Tram. 300-00191/10
Substanciació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels pro-
fessionals del sector sanitari
Tram. 300-00192/10
Substanciació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre les mesures fiscals 
per a reactivar el consum, la inversió i l’ocupació
Tram. 300-00193/10
Substanciació p. 34

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 202-00053/10
Debat de totalitat p. 35
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 35

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el conveni entre l’Ajun-
tament de Barcelona, la Generalitat, «la Caixa» i Fira de Bar-
celona per a habilitar dos pavellons de la fira com a recintes 
museístics
Tram. 250-00381/10
Retirada p. 35

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a l’entitat Bidó de Nou Barris i sobre el garantiment del 
projecte Circ d’Hivern
Tram. 250-00532/10
Retirada p. 35

Proposta de resolució sobre les restes arqueològi-
ques trobades als Prats de Rei
Tram. 250-00828/10
Rebuig p. 35

Proposta de resolució de rebuig d’unes declaraci-
ons de la presidenta del Partit Popular de Catalunya
Tram. 250-00971/10
Retirada p. 35

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 36
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 41

Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació
Tram. 200-00017/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 44
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 53

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
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 60

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 60
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 60

Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10
Debat de totalitat p. 60
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini per a proposar compareixences p. 60

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 3/2014, del 17 de juny, pel qual s’establei-
xen mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibili-
tat de l’Administració local
Tram. 203-00013/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 60

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la modificació del ma-
pa de zones del sistema tarifari integrat i l’establiment d’un 
sistema de quilometratge per al projecte de la T-Mobilitat
Tram. 250-01049/10
Retirada de l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (BOPC 322, 72) p. 61

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
Esmenes presentades p. 61
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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 avançat a Calella i Blanes
Tram. 250-01076/10
Esmenes presentades p. 61

Proposta de resolució sobre el poblat ibèric de Bur-
riac, a Cabrera de Mar
Tram. 250-01078/10
Esmenes presentades p. 62

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
interurbà entre Mataró i Barcelona i Mataró i la Universitat 
de Bellaterra
Tram. 250-01079/10
Esmenes presentades p. 62

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
Esmenes presentades p. 63

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
Esmenes presentades p. 63

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-01082/10
Esmenes presentades p. 64

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
Esmenes presentades p. 64

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
viabilitat de l’empresa Expafruit, de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-01088/10
Esmenes presentades p. 65

Proposta de resolució sobre les inversions a la re-
gió sanitària de Girona
Tram. 250-01093/10
Esmenes presentades p. 65

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
Esmenes presentades p. 66

Proposta de resolució sobre l’elaboració del Pla de 
contractació pública alimentària
Tram. 250-01095/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre les mesures per a evi-
tar l’intrusisme en l’àmbit del transport de persones
Tram. 250-01096/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la integració tarifària 
de Manlleu, Torelló i Ripoll a la sisena corona de transport 
metropolità
Tram. 250-01097/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’autopista AP-7 al pas 
per Figueres
Tram. 250-01099/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’Escola Mirades, de 
Torredembarra
Tram. 250-01100/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
escolar de l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01101/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 250-01103/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
subvencions del Departament de Cultura a activitats d’ar-
tistes
Tram. 250-01108/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre els serveis oftalmolò-
gics de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01110/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’Escola Municipal de 
Música de Cambrils
Tram. 250-01111/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’ampliació del servei 
de rodalia de Tarragona fins a Vilafranca del Penedès
Tram. 250-01113/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’Associació Transat-
làntica de Comerç i Inversió
Tram. 250-01115/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Municipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01117/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució de condemna de l’atac con-
tra el Pi de les Tres Branques
Tram. 250-01120/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre l’Institut Català de la 
Salut i els serveis sanitaris al Camp de Tarragona
Tram. 250-01121/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre les obres d’impermea-
bilització del pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet
Tram. 250-01122/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Martorell
Tram. 250-01123/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
escolar de l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01124/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis bancaris a les poblacions de menys de 1.000 habi-
tants
Tram. 250-01127/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el finançament dels 
medicaments per al tractament de malalties metabòliques
Tram. 250-01128/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre dades la monitoritza-
ció i la conservació de dades personals
Tram. 250-01129/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre l’Escola Baldiri Reixac, 
de Badalona
Tram. 250-01131/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 250-01132/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el projecte d’asfaltar 
una pista forestal del Montseny
Tram. 250-01164/10
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre l’abolició de les deten-
cions administratives a Israel i de suport als presoners en 
vaga de fam
Tram. 250-01165/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
a l’empresa Habitatges Municipals de Sabadell
Tram. 250-01166/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
subvencions atorgades a les entitats allotjades en hotels 
d’entitats del Departament de Benestar Social i Família
Tram. 250-01167/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre el Centre de Tecnifica-
ció Esportiva d’Esplugues de Llobregat
Tram. 250-01169/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre els sistemes d’identi-
ficació utilitzats pels Mossos d’Esquadra arran del conflicte 
de Can Vies, de Barcelona
Tram. 250-01170/10
Presentació p. 75

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 270-00010/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 75

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’economia del tercer sector
Tram. 302-00174/10
Esmenes presentades p. 76

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació actual del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 302-00175/10
Esmenes presentades p. 78

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la violència que generen els grups radicals i els orga-
nitzats
Tram. 302-00176/10
Esmenes presentades p. 80
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Tram. 302-00177/10
Esmenes presentades p. 82

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reconfiguració del mapa comunicatiu
Tram. 302-00178/10
Esmenes presentades p. 84

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les 
entitats socials
Tram. 302-00179/10
Esmenes presentades p. 87

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre 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. 302-00180/10
Esmenes presentades p. 89

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00023/10
Adopció p. 90

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 49/X, sobre 
l’ús de dispositius Wi-Fi als centres educatius
Tram. 290-00032/10
Sol·licitud de pròrroga p. 90
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 91

Control del compliment de la Resolució 215/X, so-
bre la continuïtat dels mòduls de participació i convivència 
als centres penitenciaris
Tram. 290-00179/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 91

Control del compliment de la Resolució 487/X, so-
bre l’estació de tren de Camallera i l’establiment d’un servei 
de rodalia ferroviària a Girona
Tram. 290-00435/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 91

Control del compliment de la Resolució 492/X, so-
bre el projecte de construcció d’un magatzem subterrani de 
gas a Balsareny
Tram. 290-00440/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 92

Control del compliment de la Resolució 494/X, sobre 
els resultats de l’informe del Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible de Catalunya amb relació a la viabilitat 
econòmica del canal Segarra-Garrigues
Tram. 290-00442/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 92

Control del compliment de la Resolució 495/X, so-
bre la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre
Tram. 290-00443/10
Sol·licitud de pròrroga p. 93
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 93

Control del compliment de la Resolució 543/X, so-
bre la llengua catalana en l’àmbit de la justícia
Tram. 290-00488/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 93

Control del compliment de la Resolució 553/X, so-
bre la llar d’infants La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de 
Ronçana
Tram. 290-00498/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 93

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 76/X, sobre les 
mesures per a afrontar la violència per motius polítics
Tram. 390-00076/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 94

Control del compliment de la Moció 77/X, sobre la 
seguretat ciutadana
Tram. 390-00077/10
Sol·licitud de pròrroga p. 94
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 94

Control del compliment de la Moció 78/X, sobre els 
drets de les dones
Tram. 390-00078/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 94

Control del compliment de la Moció 79/X, sobre la 
pèrdua de drets en matèria sanitària
Tram. 390-00079/10
Sol·licitud de pròrroga p. 96
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 96

Control del compliment de la Moció 80/X, sobre les 
conseqüències sanitàries de les retallades
Tram. 390-00080/10
Sol·licitud de pròrroga p. 96
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 97

Control del compliment de la Moció 83/X, sobre les 
polítiques de conservació i gestió del medi natural
Tram. 390-00083/10
Sol·licitud de pròrroga p. 97
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 97

Control del compliment de la Moció 89/X, sobre 
l’increment de les tarifes del transport metropolità i el finan-
çament del transport públic
Tram. 390-00089/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 97

Control del compliment de la Moció 108/X, sobre 
les persones en situació de dependència
Tram. 390-00108/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 97

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l’Informe 
de política lingüística del 2012
Tram. 354-00240/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre el nou 
pla de viabilitat per al Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00241/10
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller 
de la Presidència sobre els plans anuals de cooperació al 
desenvolupament corresponents al 2013 i 2014
Tram. 354-00288/10
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller 
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de la Presidència sobre el balanç dels plans anuals de co-
operació al desenvolupament corresponents al 2011 i 2012
Tram. 354-00289/10
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de 
la Presidència sobre la sol·licitud d’ingrés de la Generalitat a 
l’Organització Internacional de la Francofonia
Tram. 354-00301/10
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’incendi de Tivissa 
(Baix Ebre)
Tram. 354-00304/10
Sol·licitud i tramitació p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre el trasllat del Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 354-00305/10
Sol·licitud i tramitació p. 99

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Francesc Pena, 
conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01318/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Robert Serentill, 
president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01319/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Roger Loppacher 
i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01320/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Brauli Duart i Llina-
res, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01321/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Josep Maria Car-
bonell i Abelló, degà de la Facultat de Comunicació i Re-
lacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon 
Llull, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 

de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01322/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Carles Ayats, pre-
sident de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01323/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’Alfons Udina, presi-
dent de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01324/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Lluís Gendrau, pre-
sident de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Ca-
talà, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01325/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Do-
mènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01326/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de José Ángel Aban-
cens, president de l’Associació Empresarial de la Publicitat, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01327/10
Retirada de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Frederic Cano, pre-
sident de Televisions Digitals Independents, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01328/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Xavier Abelló, pre-
sident de la Coordinadora de Televisions Públiques Locals, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
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la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01329/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Manel Ramon, en 
representació de la Federació Catalana de Ràdios Locals, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01330/10
Retirada de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Roger Loppacher 
i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01339/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Brauli Duart i Llina-
res, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01340/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Robert Serentill, 
president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01341/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01342/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01343/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Joan Barata i Mir, 
director adjunt de l’Observatori de la Llibertat d’Expressió 
de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Eu-
ropa, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 

de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01344/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Josep Maria Car-
bonell i Abelló, degà de la Facultat de Comunicació i Relaci-
ons Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull 
i expresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01345/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Josep Maria Català 
Domènech, degà de la Facultat de Ciències de la Comunica-
ció de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01346/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Francisco Javier 
Ruiz Collantes, degà de la Facultat de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01347/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Jordi Montaña, rec-
tor de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat 
de Vic, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01348/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Do-
mènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01349/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’Albert Jordana, di-
rector gerent de Vallès Oriental Televisió, amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01350/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Josep Maria Martí, 
director de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya i professor 
del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
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parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01351/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Miquel de Moragas 
Spà, president de l’Associació Espanyola d’Investigació de la 
Comunicació i investigador de l’Institut de la Comunicació i 
del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de di-
verses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01352/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Neus Bonet, dega-
na del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01353/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’Artemio Rallo, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat Jaume I, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01354/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Ramon Espuny So-
lé, president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01355/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Joan Majó, ex-di-
rector general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01356/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Rafael Jorba, ex-
conseller del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01357/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’Albert Sáez, exdirec-
tor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-

nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01358/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Ramon Font, ex-
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01359/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Roger Loppacher 
i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01360/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
del comitè professional de Televisió de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01361/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
del comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01362/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Robert Serentill i 
Utgés, president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01363/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Francesc Robert i 
Agell, secretari general de l’Associació Catalana de Ràdio, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01364/10
Retirada de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secció Sindical de Comissions Obreres a la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audio-
visual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01365/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secció Sindical de la Unió General de Treballadors a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01366/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01367/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença del president de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01369/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01370/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa Audiovisual Local amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01371/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Televisió amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audio-
visual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01372/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01373/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-

sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01374/10
Retirada de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01375/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors Independents de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01376/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01377/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01378/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01379/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea per la Comunicació Social - Red de Medios 
Comunitarios amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01380/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Neus Bonet, dega-
na del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01381/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108
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Proposta de compareixença de Francesc Llobet, 
degà del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01382/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Josep Maria Català 
Domènech, degà de la Facultat de Ciències de la Comunica-
ció de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01383/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’Iván Lacasa Mas, 
degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Uni-
versitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audio-
visual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01384/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Francisco Javier 
Ruiz Collantes, degà de la Facultat de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01385/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença del responsable del 
Sector de Mitjans de Comunicació de Comissions Obreres 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01386/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Albert Toda Coromi-
nas, secretari del Sector de Gràfiques i Comunicació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01387/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Ramon Espuny So-
lé, president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01388/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Jordi Vilardell, re-
presentant de la Comissió de Cogestió de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01389/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Albert Serra Mar-
tín, director de l’Institut de Governança i Direcció Pública 
d’ESADE, amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01390/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Carolina Barber Al-
bors, presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01391/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença del president de la 
Fundació Consell de la Informació de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01392/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença del president de Tele-
espectadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audio-
visual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01393/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01394/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01395/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Professional de Televisió de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
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la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01396/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Professional de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01397/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del Grup de Periodistes Ramon Barnils amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01398/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de Polítiques de Comunicació de l’Institut 
de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01399/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01400/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
del Grup Daniel Jones amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01401/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de Mitjans en Lluita amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01402/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
del comitè d’empresa de Canal 9 amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01403/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Josep Gifreu amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01404/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tres-
serras i Gaju amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01405/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Maria Coromines 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01406/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Salvador Alsius 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01407/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Santiago Ramentol 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01408/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01409/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Roger Loppacher 
i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01410/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Brauli Duart i Llina-
res, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
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de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01411/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’Eugeni Sallent i Gar-
riga, director de Televisió de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01412/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Fèlix Riera i Prado, 
director de Catalunya Ràdio, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01413/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Rosa Gordillo, re-
presentant del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01414/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Núria Amat, repre-
sentant del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01415/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Montse Castany, 
representant del Consell Professional de Televisió de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01416/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Sergi Roca, repre-
sentant del Consell Professional de Catalunya Ràdio, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01417/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Francesc Escriba-
no amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01418/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Josep Maria Car-
bonell i Abelló amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01419/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Francesc Codina i 
Castillo amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01420/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’Enric Marín i Otto 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01421/10
Retirada de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Raimon Masllorens 
i Escubós, president de Productors Audiovisuals Federats, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01422/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Jordi Roigé, pre-
sident de l’Associació de Productors Audiovisuals de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01423/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’Isona Passola, pre-
sidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01424/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Do-
mènech amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01425/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de Mediapro amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
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ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01426/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Tono Folguera, pre-
sident de Pro-docs, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01427/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Josep Mitjà, funda-
dor de Wuaki TV, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publici-
tat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibili-
tat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01428/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Antoni Bassas amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01429/10
Retirada de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Vicent Partal amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01430/10
Retirada de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Xevi Xirgo amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01431/10
Retirada de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Toni Matas, de 
BCNmultimedia, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publi-
citat institucional per a afavorir la transparència i la soste-
nibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01432/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Lorena Boix-Alonso 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01433/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Lluís Borrell, 
d’Analysys Mason, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publici-
tat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibili-
tat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-

dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01434/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Diane Coyle, presi-
denta en funcions de la BBC, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01435/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Ruprecht Polenz, 
president del Consell de la ZDF, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01436/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’Irini Katsirea, docto-
ra en dret per la Universitat Middlesex de Londres, amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01437/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
del Grup de Treball de Cogestió amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01438/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Lluís Gendrau, pre-
sident de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Ca-
talà, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01439/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’Alfons Udina, presi-
dent de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01440/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Carles Ayats, pre-
sident de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01441/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118
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Proposta de compareixença de Francesc Pena, 
conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01442/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01443/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Abertis amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01444/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Jordi Escalé i Cas-
telló, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01445/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Joan Sabaté, 
d’EGM Baròmetre Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01446/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Siegfried Schnei-
der, president de la Bayerische Landeszentrale für neue Me-
dien, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01447/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Philipp Fürst Büt-
ller, vicepresident de l’Associació Empresarial de Publicitat i 
director de Zenith Media Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audio-
visual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01448/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’Enric Yarza, presi-
dent de Media Hotline, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-

tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01450/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01451/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llen-
gua perquè informi sobre la situació del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 356-00664/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Gabriela Serra, 
membre d’Entre Pobles i de l’Assemblea Bolivariana de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre la situació política de Ve-
neçuela
Tram. 356-00733/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Samuel H. Carvajal 
Ruiz, membre fundador de l’Assemblea Bolivariana de Ca-
talunya i doctor pel Departament de Pedagogia Aplicada de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre la situació política de Veneçuela
Tram. 356-00734/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Autors i Autores en Perill d’Extinció davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè exposi la seva posició amb relació 
a la socialització dels llibres
Tram. 356-00736/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença del director del Con-
sell de Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre els contractes subscrits amb Independent Diplomat
Tram. 356-00741/10
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença del director ge neral 
d’Afers Multilaterals i Europeus davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè presen ti les prioritats i les línies d’actuació de 
la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus
Tram. 356-00742/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre l’incendi de Tivissa (Baix 
Ebre)
Tram. 356-00748/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença del delegat territorial 
del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre l’incendi de Tivissa 
(Baix Ebre)
Tram. 356-00749/10
Sol·licitud p. 120
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Jardí Pinyol, 
alcalde de Tivissa (Baix Ebre), davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre l’incendi de Tivissa
Tram. 356-00750/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Francesc Barri-
endos, en representació d’Alfer Motos, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector 
de la motocicleta elèctrica
Tram. 356-00758/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Marc Barceló, 
en representació de Volta Motorbikes, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector 
de la motocicleta elèctrica
Tram. 356-00759/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Torres, en 
representació de Torrot Electric Europe, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector 
de la motocicleta elèctrica
Tram. 356-00760/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Xavier López, en 
representació de l’Associació Catalana de la Moto Elèctrica, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la 
situació del sector de la motocicleta elèctrica
Tram. 356-00761/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Miquel Casas, cap 
del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron i 
expert en salut mental i adolescència, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre els efectes del consum de ma-
rihuana en el jovent i sobre la regulació del seu consum i la 
dels clubs de cànnabis
Tram. 356-00762/10
Sol·licitud p. 121

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el pro-
cés de matriculació i sobre la planificació de l’adequació, 
ampliació i construcció d’equipaments educatius públics de 
primària i secundària
Tram. 355-00126/10
Substanciació p. 122

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’execució del desnonament del 
centre social Can Vies, del barri de Sants, de Barcelona, i 
els fets posteriors
Tram. 355-00131/10
Substanciació p. 122

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre la desarticulació de les bandes 
Latin Kings i Bloods i sobre la implantació de bandes de di-
ferents orígens
Tram. 355-00132/10
Substanciació p. 122

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre l’Informe de política 
lingüística del 2012
Tram. 355-00134/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 122

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’au
toritats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 353-00421/10
Substanciació p. 122

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00422/10
Substanciació p. 122

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Tram. 353-00423/10
Substanciació p. 122

Compareixença d’una representació del Deganat 
dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 353-00424/10
Substanciació p. 123

Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, 
membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00428/10
Substanciació p. 123

Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedrà-
tic de dret civil i director de la Càtedra d’Habitatge de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Tram. 353-00434/10
Substanciació p. 123

Compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedrà-
tica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00436/10
Substanciació p. 123

Compareixença de Maria Eugènia Alegret, magis-
trada de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 353-00439/10
Substanciació p. 123

Compareixença de Josep Santdiumenge, profes-
sor titular de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00440/10
Substanciació p. 123

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00550/10
Substanciació p. 124



30 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 346

SUMARI 16

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les successions
Tram. 353-00551/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’una representació del Deganat 
dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de ju-
liol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions
Tram. 353-00552/10
Substanciació p. 124

Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i 
membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00553/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions
Tram. 353-00557/10
Substanciació p. 124

Compareixença de Maria Eugènia Alegret, magis-
trada de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de ju-
liol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions
Tram. 353-00563/10
Substanciació p. 124

Compareixença de Francina Alsina, presidenta de 
la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00582/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença de José Cayuela Guerrero, presi-
dent de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00583/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença de Jordi Merino Urbano, president 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00584/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença de Núria Ramon, presidenta del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00585/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença de Jordi Giró Castañer, president 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00586/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00587/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença de Mario Cugat Leseurs, president 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00588/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 353-00589/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00590/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença de Montserrat Cadevall i Vigués, 
presidenta de la Federació Catalana d’Entitats Corals, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00591/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença d’una representació dels Ens de 
l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 353-00592/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença d’Oriol Josa Fresno, secretari ge-
neral del Coordinating Committee of International Voluntary 
Service, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00593/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença d’una representació de La Con-
federació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00594/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença de Mònica Sabata, presidenta de 
la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment 
Reconegudes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00595/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença de Teresa Crespo, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00596/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença d’Enric Canet, director de Relaci-
ons Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00597/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença de Juanjo Butrón i Melero, membre 
de la Junta Directiva de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00598/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença de Carme Borbonès, presidenta 
de Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 353-00599/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127
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Compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gela-
bert, doctor en pedagogia, professor de la Universitat Autò-
noma de Barcelona i coordinador de l’Equip de Recerca en 
Diversitat i Inclusió en Societats Complexes, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00600/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença de Clara Rosàs, gerent de la Fe-
deració Catalana d’Entitats contra el Càncer, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00601/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença de Francesc Ventura, sotsdirector 
de l’àrea social de la Fundació «la Caixa», amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00602/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença d’Albert Riu i Mas, secretari gene-
ral de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs 
d’Esplai, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00603/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Des-
envolupament, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00604/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença de Josep Fornés i Garcia, gestor 
cultural, director del Museu Etnològic de Barcelona i mem-
bre del Consell de Cultura de la Ciutat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00605/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, músic i 
professor d’etnomusicologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00606/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00607/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00608/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació del Consell 
d’Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 353-00609/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació del Consell de 
la Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00610/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença de Fernando Pindado, expert en 
participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00611/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença de Fidel González, expert en parti-
cipació i associacionisme, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00612/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació de Creu Roja a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00613/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació del Consell de 
l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00614/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 353-00615/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de l’Ens de Comunicació Associa-
tiva amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00616/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Pau González Val, secretari ge-
neral del Moviment Laic i Progressista, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00617/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00618/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de la Federació de Cooperatives 
de Consum i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00619/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00620/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’una representació de l’Assem-
blea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00621/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora de Colles Castelleres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00622/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00623/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00624/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130
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Compareixença d’Òscar Rebollo, professor de so-
ciologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00625/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Viladecans amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 353-00626/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Granollers amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 353-00627/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00628/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Josep Monràs i Jaume Domin-
go, en representació de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00629/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença del president del Consell de Treball 
Econòmic i Social amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat
Tram. 353-00630/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Maria Solés, coordinadora terri-
torial de la Federació Girona Voluntariat, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00631/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Maurici Blancafort, president 
d’Amics de la Gent Gran, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00632/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Ricard Esteban Legarreta, pro-
fessor de dret laboral i de la seguretat social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00633/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’una representació de la Funda-
ció Catalunya Voluntària amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00634/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’Antoni Madrid, professor de la 
Universitat de Barcelona, especialista en institucions del vo-
luntariat, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00635/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’una representació de la Funda-
ció Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00636/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’una representació del Banc dels 
Aliments amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00637/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola contra el Càncer amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 353-00638/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació de Mans Uni-
des amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00639/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Lluc V. Peláez, alcalde de Figa-
ró-Montmany, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00640/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació de la Funda-
ció Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00641/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Francesc Pena, conseller dele-
gat de la Xarxa Audiovisual Local, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00642/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, 
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00643/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Brauli Duart i Llinares, president 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00644/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Jordi Vilardell, representant de 
la Comissió de Cogestió de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publici-
tat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibili-
tat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00645/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’una representació del Consell 
Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00646/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
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llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00647/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director 
gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00648/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de Carles Ayats, president de l’As-
sociació Catalana de Premsa Comarcal, amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00649/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’Alfons Udina, president de l’As-
sociació de Mitjans d’Informació i Comunicació, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00650/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de Lluís Gendrau, president de 
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00651/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de Josep Maria Català Domènech, 
degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00652/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de Francesc Xavier Ruiz Collantes, 
degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00653/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de Josep Maria Martí, director de 
l’Observatori de la Ràdio a Catalunya i professor del Depar-
tament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 

llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00654/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de Josep Maria Carbonell i Abelló, 
degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacio-
nals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00655/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de Josep Maria Català Domènech, 
degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00656/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’Albert Serra Martín, director de 
l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00657/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença d’una representació del consell 
professional de Televisió de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00658/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença d’una representació del comitè 
professional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00659/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença de Ramon Espuny Solé, president 
del Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00660/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença d’una representació de la Secció 
Sindical de Comissions Obreres a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00661/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135
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Compareixença d’una representació de la Secció 
Sindical de la Unió General de Treballadors a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00662/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audio-
visual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00663/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00664/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de Canal 9 amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00665/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00666/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença de Neus Bonet, degana del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00667/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Dones Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00668/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació del Grup de 
Periodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 

de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00669/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença de Robert Serentill, president de 
l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00670/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, pre-
sident del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00671/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença de Philipp Fürst Bütller, vicepresi-
dent de l’Associació Empresarial de Publicitat i director de 
Zenith Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publici-
tat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibili-
tat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00672/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença de Frederic Cano, president de Te-
levisions Digitals Independents, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00673/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Mitjans de Comunicació Locals amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00674/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de Productors 
Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00675/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença d’una representació de Teleespec-
tadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00676/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138
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Compareixença de Joan Barata i Mir, director ad-
junt de l’Observatori de la Llibertat d’Expressió de l’Organit-
zació per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00677/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença de Joan Majó, ex-director general 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00678/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comuni-
cació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00679/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença de Maria Coromines amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00680/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença de Raimon Masllorens i Escubós, 
president de Productors Audiovisuals Federats, amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00681/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença d’una representació de Mediapro 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00682/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença de Tono Folguera, president de 
Pro-docs, amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00683/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença d’una representació d’Abertis amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00684/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença de Josep Mitjà, fundador de Wua-
ki TV, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00685/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença de Joan Sabaté, d’EGM Baròmetre 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00686/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Sírio-Catalana per la Llibertat i la Democràcia davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a informar sobre l’actuació de l’entitat davant la situació de 
Síria
Tram. 357-00519/10
Substanciació p. 140

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desen-
volupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació per a informar sobre l’actuació de l’entitat 
davant la situació de Síria
Tram. 357-00520/10
Substanciació p. 140

Compareixença d’una representació del Comitè de 
Catalunya de l’UNICEF davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l’actuació 
d’aquest organisme davant la situació de Síria
Tram. 357-00521/10
Substanciació p. 140

Compareixença d’una representació de la Fundació 
per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació per a informar sobre l’actuació de l’entitat da-
vant la situació de Síria
Tram. 357-00522/10
Substanciació p. 140

Compareixença d’una representació de Justícia i 
Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació per a informar sobre l’actuació de l’entitat davant la 
situació de Síria
Tram. 357-00523/10
Substanciació p. 140

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català Internacional per la Pau davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre 
l’actuació d’aquest organisme davant la situació de Síria
Tram. 357-00524/10
Substanciació p. 140

Compareixença de la directora general de Política 
Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua per a in-
formar sobre la situació del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
Tram. 357-00681/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 140

Compareixença d’una representació d’Autors i Au-
tores en Perill d’Extinció davant la Comissió de Cultura i 
Llengua per a exposar la seva posició amb relació a la soci-
alització dels llibres
Tram. 357-00682/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de fusió dels col·legis de titulats mercan
tils i empresarials de Barcelona, Girona, Llei
da i Tarragona, del Consell de Col·legis de Ti
tulats Mercantils i Empresarials de Catalunya 
i del Col·legi d’Economistes de Catalunya en 
el Col·legi d’Economistes de Catalunya
Tram. 200-00021/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 25.06.2014, DSPC-P 66

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juny 
de 2014, a proposta del Govern, un cop escoltada la 
Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Re-
glament, ha acordat de tramitar directament i en lectu-
ra única el Projecte de llei de fusió dels col·legis de ti-
tulats 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 (tram. 200-00021/10).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 
55.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Regla-
ment del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

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

Preàmbul

D’acord amb l’article 125 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, la Generalitat té competència exclusiva en 
matèria de col·legis professionals.

La Llei de l’Estat 30/2011, del 4 d’octubre, sobre la 
creació del Consell General d’Economistes, relativa 
a la unificació de les organitzacions col·legials d’eco-
nomistes i de titulats mercantils d’Espanya, va esta-
blir les bases per a impulsar la unificació dels con-
sells autonòmics i els 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 a fer-la efectiva per mitjà dels 
corresponents acords adoptats en l’assemblea general 
i el ple extraordinari, en els quals s’han aprovat el con-
veni 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, per a les empreses, per a l’orde-
nació de les activitats i els serveis, i per a l’economia 
en general.

En conseqüència, d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 54 de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici 
de professions titulades i dels col·legis professionals, 
aquesta llei fusiona les organitzacions col·legials pro-
fessionals d’economistes i de titulats mercantils i em-
presarials de Catalunya.

Article únic. Fusió de les organitzacions 
col·legials professionals d’economistes i 
titulats mercantils i empresarials

1. Es fusionen els col·legis de titulats mercantils i em-
presarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
el Consell de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Catalunya i el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya en el Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya. El nou Col·legi d’Economistes de Catalunya agrupa 
economistes i titulats mercantils i empresarials, amb in-
dependència 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 con-
veni protocol·litzat en escriptura pública el 30 de de-
sembre de 2013 i aprovat per tots els col·legis i el con-
sell de col·legis que es fusionen, per tal que dugui a 
terme el procés de fusió en el termini de quatre anys 
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

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

Els estatuts definitius del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, una vegada aprovats, juntament amb el 
certificat de l’acta de l’assemblea constituent, s’han de 
trametre al departament competent en matèria de col-
legis professionals, perquè se’n qualifiqui 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 que aquesta llei fusiona s’han d’incorporar al 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.
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2. El Col·legi d’Economistes de Catalunya se subroga 
en el personal, els drets i les obligacions dels col·legis 
que aquesta llei fusiona.

3. El Col·legi d’Economistes de Catalunya quedarà for-
malment 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 col-
legi resultant de la fusió.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 721/X del Parlament de Catalu
nya, de validació del Decret llei 1/2014, del 3 
de juny, pel qual es modifica el text refós de 
la Llei de taxes i preus públics de la Genera
litat de Catalunya, aprovat pel Decret legis
latiu 3/2008, del 25 de juny
Tram. 203-00011/10

Adopció

Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 25.06.2014, DSPC-P 66

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juny de 
2014, ha debatut el Decret llei/2014, del 3 de juny, pel 
qual es modifica el text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny (tram. 
203-00011/10), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 136.6 del Regla-
ment, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Par-
lament, valida el Decret llei/2014, del 3 de juny, pel 
qual es modifica el text refós de la Llei de taxes i preus 

públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 3/2008, del 25 de juny.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 708/X del Parlament de Catalu
nya, sobre el garantiment de l’activitat eco
nòmica sostenible al Bages i l’aplicació del 
Pla Phoenix
Tram. 250-01036/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 25, 18.06.2014, DSPC-C 436

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 18 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el garantiment de l’acti-
vitat econòmica sostenible al Bages i l’aplicació del 
Pla Phoenix (tram. 250-01036/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 62420), pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 65429) i pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
65459).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar l’activitat econòmica sostenible i estable a 
la comarca del Bages.

b) Agilitar la concessió de llicències administratives 
per a la posada en marxa del Pla Phoenix, sempre dins 
l’estricte compliment de la legislació minera, urbanís-
tica i ambiental.

c) Impulsar, d’acord amb els ajuntaments i amb con-
sulta als agents econòmics i socials, un pla director ur-
banístic de la mineria del Bages que ordeni l’activi-
tat al voltant de l’explotació de potassa i les activitats 
mineres i industrials complementàries, i estableixi les 
bases per al desenvolupament futur de manera que es 
resolguin i es previnguin les problemàtiques adminis-
tratives que han estat lligades a aquesta activitat.
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d) Vetllar perquè, tant per mitjà del Pla Phoenix com, 
si escau, d’altres iniciatives mineres i industrials, es 
pugui incrementar l’aprofitament i la valorització de 
components minerals dels actuals dipòsits salins del 
Bages.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

 El vicepresident en  
 funcions de president
El secretari de la Comissió de la Comissió
Juli Fernández Iruela Xavier Crespo i Llobet

Resolució 709/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la sol·licitud de Red Eléctrica de 
España de substituir els conductors de la lí
nia elèctrica entre Moralets i el Pont de Su
ert per conductors de tipus dúplex
Tram. 250-01042/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 25, 18.06.2014, DSPC-C 436

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 18 de juny de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la sol·licitud de Red Eléctrica 
Española de substituir els conductors de la línia elèc-
trica entre Moralets i el Pont de Suert per conductors 
de tipus dúplex (tram. 250-01042/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67969).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Facilitar la màxima informació als municipis afec-
tats, a la societat civil i a les comunitats educatives de 
l’Escola Ribagorçana i l’Institut El Pont de Suert sobre 
la sol·licitud del gener de 2013 de Red Eléctrica de Es-
paña, propietària de la línia elèctrica aèria, a 220 kV, 
entre Moralets i el Pont de Suert, de 21 km de longi-
tud, per tal que se li autoritzi la substitució dels con-
ductors tipus simple ASTER 570 per conductors tipus 
dúplex ASTER 570, amb la qual cosa la temperatura 
màxima d’operació passa de 50 a 85ºC.

b) No autoritzar l’increment de la tensió ni les noves 
afectacions que es puguin derivar de la possible au-
torització a l’empresa propietària de la línia elèctrica 

aèria, a 220 kV, entre Moralets i el Pont de Suert, de 
21 km de longitud, a l’Alta Ribagorça.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

 El vicepresident en 
funcions de president

El secretari de la Comissió de la Comissió
Juli Fernández Iruela Xavier Crespo i Llobet

Resolució 710/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la modificació del mapa de zones 
del sistema tarifari integrat i l’establiment 
d’un sistema de quilometratge per al projec
te de la TMobilitat
Tram. 250-01049/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 23, 18.06.2014, DSPC-C 435

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la modificació del ma-
pa de zones del sistema tarifari integrat i l’establi-
ment d’un sistema de quilometratge per al projecte 
de la T-Mobilitat (tram. 250-01049/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità 
que reconsideri el mapa de zones del sistema tarifari 
integrat de la regió metropolitana de Barcelona quan 
s’implanti el nou sistema de validació i venda basat en 
la T-Mobilitat, cosa que s’ha de fer abans que fineixi 
aquesta legislatura. S’ha de garantir que el municipi de 
Molins de Rei (Baix Llobregat) no pertanyi a una co-
rona superior a la d’altres municipis que estiguin a més 
distància de Barcelona.

b) Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità 
l’elaboració d’un estudi sobre l’establiment d’un siste-
ma de quilometratge que pugui substituir l’actual sis-
tema tarifari integrat a mitjà termini en el marc del 
projecte de la T-Mobilitat.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 711/X del Parlament de Catalu
nya, sobre el millorament de la seguretat de 
la carretera C31 i la revisió dels protocols 
d’informació del tram sud
Tram. 250-01053/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 23, 18.06.2014, DSPC-C 435

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 18 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el millorament de la se-
guretat de la carretera C-31 i la revisió dels protocols 
d’informació del tram sud (tram. 250-01053/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar un estudi per tal de millorar la seguretat de 
la carretera C-31 i fer les actuacions pertinents per a 
augmentar-ne el nivell de seguretat.

b) Millorar i revisar els protocols d’informació del 
tram de la carretera C-31 sud tenint en compte les se-
ves característiques i que el volum aproximat de tràn-
sit del tram entre Vilanova i la Geltrú i el Vendrell és 
de dinou mil vehicles diaris i que el del tram entre Sit-
ges i Castelldefels és de dotze mil vehicles diaris.

c) Exigir que els panells informatius de la carretera 
C-32 informin els usuaris en tot moment de l’estat de 
la carretera C-31 pel que fa a retencions, accidents o 
altres incidents.

d) Sol·licitar l’aixecament de barreres a la C-32 quan 
hi hagi problemes que comportin talls a la C-31 provo-
cats per accidents al tram de les costes del Garraf de 
la mateixa C-31 sud o per competicions esportives que 
tallin la circulació de vehicles durant un temps deter-
minat, com ara la Vuelta a España o triatlons, ja que 
llavors es converteix en l’única via de comunicació de 
la zona.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

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

Resolució 712/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la gratuïtat de la carretera C32 
entre Sitges i el Vendrell
Tram. 250-01054/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 23, 18.06.2014, DSPC-C 435

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 18 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la gratuïtat de la carretera 
C-32 entre Sitges i el Vendrell (tram. 250-01054/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Treballar per establir la gratuïtat total del tram entre 
Sitges i el Vendrell de la carretera C-32, considerant-lo 
una ronda interurbana, per a facilitar la mobilitat in-
terna entre les poblacions costaneres del Baix Penedès 
i el Garraf, tenint en compte que el tram entre Sitges i el 
Vendrell de la C-31 no pot complir les funcions d’eix 
comunicador que hauria de tenir.

b) Iniciar el procés per a establir la gratuïtat del tram 
entre Sitges i el Vendrell de la carretera C-32 amb 
l’elaboració d’un estudi sobre la repercussió econòmi-
ca i la viabilitat d’aquesta gratuïtat, que s’ha d’acabar 
abans de tres mesos.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

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

Resolució 713/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’augment dels casos de violència 
masclista a Catalunya
Tram. 250-01055/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 16, 18.06.2014, DSPC-C 437

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 18 de juny de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les retallades previs-
tes en els Serveis d’Intervenció Especialitzada en 
Violència Masclista (tram. 250-01055/10), presenta-
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da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
64510), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 67727), pel Grup Mixt (reg. 
65927) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67971).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a avaluar, 
juntament amb els professionals dels serveis d’inter-
venció especialitzada (SIE) i també amb la Unitat de 
Suport a l’Atenció de Víctimes del Departament d’In-
terior i la Comissió de Violència Masclista del Consell 
Nacional de les Dones de Catalunya, les circumstàn-
cies que estan fent repuntar a Catalunya els casos de 
violència masclista i la gravetat d’aquests, i els recur-
sos necessaris per a afrontar-los.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Gemma Calvet i Barot Marta Ribas Frías

Resolució 719/X del Parlament de Catalu
nya, de suport al dret d’autodeterminació 
del Sàhara Occidental
Tram. 250-00991/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 15, 20.06.2014, DSPC-C 442

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió tinguda el 20 de juny de 2014, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució de su-
port al dret d’autodeterminació del Sàhara Occiden-
tal (tram. 250-00991/10), presentada per Anna Solé 
i Ramos, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret 
i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael 
Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra 
Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i Quim 
Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya: 

a) Ratifica totes les seves declaracions institucionals 
i altres acords aprovats a favor de cercar una solució 
justa i definitiva al contenciós del Sàhara Occidental, 
mostra la seva preocupació per la manca de resolució 
d’aquest problema, reitera el compromís pel compli-
ment de les resolucions de les Nacions Unides i dóna 
suport a les mesures que puguin permetre que s’hi do-
ni compliment, sense dilació.

b) Referma el seu suport al dret d’autodeterminació 
del Sàhara Occidental, en els termes acordats per les 
Nacions Unides.

c) Subscriu el mandat del Parlament Europeu en la 
XXII sessió del Consell de Drets Humans de les Na-
cions Unides.

d) Anima la ciutadania i les institucions a donar suport 
a la regió del Sàhara Occidental i a cooperar-hi des de 
l’àmbit humanitari, ja que la situació de la regió s’ha 
agreujat per la crisi econòmica internacional.

e) Es compromet a mantenir, per mitjà de l’Intergrup 
parlamentari per la Pau i la Llibertat al Sàhara i de la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, les activitats de solidaritat a la zona.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat per a 
treballar perquè les funcions de la Missió de les Naci-
ons Unides pel Referèndum al Sàhara Occidental (Mi-
nurso) quedin ampliades també amb la vigilància del 
compliment dels drets humans al territori del Sàhara 
Occidental.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 720/X del Parlament de Catalunya, 
de suport a la Unió d’Afectats per Texaco
Tram. 250-00999/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 15, 20.06.2014, DSPC-C 442

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió tinguda el 20 de juny de 2014, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució de suport a 
la Unió d’Afectats per Texaco (tram. 250-00999/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el suport i la soli-
daritat a la Unió d’Afectats per Texaco en la seva exi-
gència legal de reparació dels danys ambientals i soci-
als ocasionats per l’actuació de Chevron Corporation 
(antiga Texaco) a la regió de Sucumbíos, a l’Equador, 
entre els anys 1964 i 1990, en compliment de la sen-
tència ferma de condemna de l’empresa.

2. El Parlament de Catalunya considera que és inter-
nacionalment i legalment exigible el compliment de la 
sentència ratificada per la justícia equatoriana el 2013 
a fi que Chevron Corporation, amb independència de 
l’emplaçament territorial dels seus actius, pagui sense 
més dilacions la quantitat fixada per a la reparació dels 
danys ambientals, socials i culturals infligits als po-
bles indígenes.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
les actuacions pertinents davant el Govern de l’Estat 
perquè doni suport a la campanya internacional per a 
fer efectiu el compliment de la sentència ferma contra 
Chevron Corporation per les conseqüències de la se-
va activitat d’abocament de residus en les perforacions 
petroleres de l’Amazònia equatoriana.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

1.15. MOCIONS

Moció 122/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’abdicació de Joan Carles I i la neces
sitat d’un referèndum sobre la monarquia o 
la república
Tram. 302-00180/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 26.06.2014, DSPC-P 67

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Projecte de llei orgànica per la qual es fa 
efectiva l’abdicació de Sa Majestat el Rei Joan Carles I 
de Borbó (tram. 302-00180/10), presentada pel diputat 
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-

tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 71445) i pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 71735).

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

Moció

El Parlament de Catalunya: 

a) Lamenta el caràcter d’urgència amb què s’ha apro-
vat la Llei orgànica que regula l’abdicació del cap de 
l’Estat.

b) Declara que com a conseqüència de l’abdicació del 
rei Joan Carles I s’hauria d’haver convocat, en virtut 
del principi democràtic i del valor del pluralisme polí-
tic, un referèndum sobre la possibilitat de la restitució 
de la república o la continuïtat de la monarquia, atès 
que les circumstàncies polítiques que es donaven en el 
moment de la promulgació de la Constitució espanyola 
el 1978 estaven totalment condicionades per la neces-
sitat de superar la dictadura franquista.

c) Constata que el pacte constitucional en què es fona-
mentava la successió monàrquica s’ha trencat des del 
punt de vista territorial, social i democràtic, ruptura 
que nega la legitimitat a un relleu del cap de l’Estat 
que s’ha produït sense que hi hagi hagut l’aval de la 
ciutadania.

d) Reclama un referèndum consultiu sobre la monar-
quia o la república.

e) Lamenta l’actitud poc democràtica que no permet 
una consulta ni a Catalunya ni a l’Estat.

f) Constata que el futur democràtic social i legal de con-
vivència s’ha de fundar en l’exercici del dret a decidir.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 123/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la reconfiguració del mapa comuni
catiu
Tram. 302-00178/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 26.06.2014, DSPC-P 67

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reconfiguració del mapa comunicatiu 
(tram. 302-00178/10), presentada pel diputat Quim 
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Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 71446), pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 71487), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 71737) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 71743).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir que el Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya vetlli perquè els mitjans de comunicació no es 
facin servir per a promoure iniciatives proselitistes, ra-
cistes, sexistes, feixistes o, en general, contràries als 
drets humans.

b) Articular les mesures necessàries per a fer efectiu 
el manament de l’article 71 de la Llei 22/2005, del 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual de Cata-
lunya, que atribueix als poders públics la responsabi-
litat de fomentar les iniciatives orientades al desen-
volupament de l’activitat audiovisual sense ànim de 
lucre, i també la d’impulsar les iniciatives orientades a 
la constitució d’associacions de les entitats que desen-
volupin una activitat audiovisual sense ànim de lucre.

c) Instar el Govern de l’Estat a planificar l’espai radio-
elèctric necessari per als mitjans comunitaris, a esta-
blir els criteris perquè aquests mitjans accedeixin a 
l’autorització pertinent, i també a complir i aplicar de 
manera immediata la disposició transitòria catorzena 
de la Llei de l’Estat 7/2010, del 31 de març, general de 
la comunicació audiovisual, que permet que els ser-
veis de comunicació comunitaris sense ànim de lucre 
que estaven en funcionament amb anterioritat a l’1 de 
gener de 2009 optin a llicències o autoritzacions en 
l’àmbit de cobertura en què estaven prestant llur ac-
tivitat.

d) Garantir l’accés al registre públic del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya per saber qui són els 
propie taris dels mitjans de comunicació que gaudei-
xen d’un llicència administrativa per a usar l’espai ra-
dioelèctric definit com a bé públic, i difondre aquesta 
informació de manera transparent.

e) Garantir l’accés universal a les noves tecnologies, 
que s’ha de concebre com a servei públic, per mitjà de 
polítiques públiques de connectivitat, telecomunica-
cions i processos d’alfabetització digital, i també la 
promoció de l’ús de plataformes obertes com ara el pro-
gramari lliure.

f) Iniciar el diàleg amb representants de la societat ci-
vil i del sector periodístic i audiovisual per a redactar 
una llei del dret a la informació, que desplegui l’article 
52 de l’Estatut d’autonomia i que defineixi també els 

drets i els deures dels professionals de la informació, 
com a garantia d’una informació veraç i de qualitat.

2. El Parlament de Catalunya es manifesta contrari a 
la possibilitat que s’elimini un múltiplex de Televisió 
de Catalunya i reclama al Govern de l’Estat que s’es-
tudiïn totes les solucions tècniques possibles per a ga-
rantir la convivència en l’espai radioelèctric dels tres 
múltiplexs atribuïts actualment a Catalunya i els nous 
serveis 4G.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 124/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació actual del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 302-00175/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 26.06.2014, DSPC-P 67

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació actual del Cos de Mossos d’Es-
quadra (tram. 302-00175/10), presentada pel diputat 
Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 71421), pel Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 71447), pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 71736) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 71744).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
totes les mesures necessàries per a: 

a) Mantenir la Fundació Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya (Cesicat) sota dependència del 
Departament d’Empresa i Ocupació, de manera que 
es compleixin estrictament els objectius estratègics 
del Pla nacional d’impuls de la seguretat de les TIC 
a Catalunya, es fomentin sinergies amb les empreses 
d’aquest sector i s’enforteixi la seguretat de les infra-
estructures de la comunicació i la informació del sec-
tor públic, de les empreses i dels particulars, en col-
laboració activa amb el Cos de Mossos d’Esquadra i 
sota la seva direcció i control en les tasques d’inves-
tigació dels delictes relacionats amb les noves tecno-
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logies de la informació i la comunicació, sota control 
judicial, quan escaigui.

b) Elaborar i trametre-li una memòria anual per mitjà 
del departament que tingui adscrites les funcions de 
seguretat electrònica, com ja es va aprovar en la Mo-
ció 75/X.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a publi-
car al web del Departament d’Interior l’organigrama 
del Cos de Mossos d’Esquadra, que inclogui l’estruc-
tura actual de la Direcció General de la Policia, espe-
cialment pel que fa a l’estructura dels serveis per àm-
bits i territoris, garantint la seguretat dels membres del 
Cos i el compliment de la Llei orgànica 15/1999, del 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter per-
sonal.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 125/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la violència que generen els grups ra
dicals i els organitzats
Tram. 302-00176/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 26.06.2014, DSPC-P 67

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la violència que generen els grups radicals 
i els organitzats (tram. 302-00176/10), presentada pel 
diputat Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 71448), pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 71482), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 71734) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 71746).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, vistos els incidents 
ocorreguts després del desallotjament de Can Vies, al 
barri de Sants de la ciutat de Barcelona, dóna suport a 
les accions dutes a terme pels Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, que amb la seva profes-
sionalitat han protegit les persones i els béns amena-
çats pels aldarulls i han restaurat l’ordre públic alte-

rat i la seguretat ciutadana, i reconeix els esforços fets 
pels veïns i comerciants del barri de Sants, als quals 
manifesta la solidaritat, i pels Bombers de Barcelona, 
els serveis sanitaris i els voluntaris que han contribuït 
a pal·liar els danys ocasionats.

2. El Parlament de Catalunya considera que tot objectiu 
polític i social queda deslegitimat per l’ús de la violèn-
cia i no pot fer menys que condemnar fermament tota 
forma de protesta que comporti l’ús de qualsevol tipus 
de violència o la comissió d’actes vandàlics que limi-
tin els drets aliens o destrueixin el patrimoni de tots.

3. El Parlament de Catalunya promou l’aïllament i el 
rebuig social de la violència urbana i dels desordres 
públics i, en aquest sentit, convida tots els ciutadans i 
els mitjans de comunicació social a contribuir, cadas-
cú des del seu àmbit, a expressar el rebuig a la violèn-
cia urbana.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar, de manera decidida, la investigació de 
les activitats de tots els grups radicals que aprofiten les 
concentracions de persones per a actuar violentament, 
i també les dels grups organitzats anomenats popular-
ment «bandes llatines».

b) Revisar l’organització i els mitjans de les unitats de-
dicades a combatre aquest tipus de delinqüència, amb 
la finalitat d’adoptar les mesures que siguin necessàri-
es per a millorar la resposta a aquests fenòmens i in-
crementar les mesures d’investigació i vigilància.

c) Coordinar-se amb els ajuntaments afectats, per tal 
de garantir la personació com a acusació particular, de 
la Generalitat o de l’ajuntament afectat, en els procedi-
ments que se segueixin contra els responsables d’actes 
violents, amb la finalitat de garantir, en el marc dels 
procediments judicials instruïts a aquest efecte, que 
els responsables dels desordres públics es facin càrrec 
de tots els danys produïts.

d) Continuar la col·laboració amb la fiscalia i el poder 
judicial per a aplicar una resposta penal eficaç a les 
persones responsables d’aquests actes violents.

e) Complir la Resolució 476/X del Parlament de Ca-
talunya, especialment el punt que estableix que «s’ha 
de redactar o revisar el protocol d’actuació dels mit-
jans de comunicació que cobreixen informativament 
desordres públics. Aquest protocol ha de garantir el 
dret dels ciutadans a la informació, l’exercici professional 
dels mitjans de comunicació, la integritat física dels 
ciutadans, periodistes i agents de policia i una actua-
ció eficaç dels cossos policials. El dit protocol l’ha de 
fer el Govern juntament amb el Col·legi de Periodistes 
de Catalunya».

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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Moció 126/X del Parlament de Catalunya, so
bre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Tram. 302-00177/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 26.06.2014, DSPC-P 67

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
(tram. 302-00177/10), presentada per la diputada Ali-
cia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 71449), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 71738), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71739) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 71747).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Assegurar línies de treball efectives entre l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural i l’Agència Catalana 
de Turisme per a promoure el treball conjunt i com-
partir dades i informació. En aquestes línies de treball 
hi hauran de col·laborar també els serveis de turisme 
de les diputacions provincials i dels ajuntaments.

b) Elaborar, abans de finalitzar l’any 2014, un pla de 
màrqueting i comunicació de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, amb la finalitat de definir els ob-
jectius i les estratègies per a comunicar i difondre de 
manera efectiva el patrimoni cultural català al públic 
potencial.

c) Aprofitar els instruments que les tecnologies intel-
ligents de la informació i la comunicació ens posen a 
l’abast per a promoure i difondre el patrimoni cultural 
català, captar nous públics i adaptar l’Agència Catala-
na del Patrimoni Cultural a les noves dinàmiques ex-
periencials de consum.

d) Incrementar les accions de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural que tendeixin a l’oferta experienci-
al de la visita, basant-se en prioritats definides prèvia-
ment per a fer un salt qualitatiu i buscar valor afegit a 
l’oferta patrimonial.

e) Potenciar les accions de promoció i captació de tu-
ristes, tant de Catalunya com de la resta d’Espanya.

f) Buscar nous vincles complementaris entre patrimo-
ni i territori, entre la marca cultural i turística genèrica 
de Catalunya i les marques específiques del territori.

g) Establir els imports provinents de la taxa turísti-
ca que s’ha previst de destinar a matèria de promoció 
cultural i de patrimoni, informar-ne i definir l’ús que 
té previst donar-hi el Departament de Cultura.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 127/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’economia del tercer sector
Tram. 302-00174/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 26.06.2014, DSPC-P 67

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’economia del tercer sector (tram. 302-
00174/10), presentada pel diputat Juli Fernández Iru-
ela, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71580), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 71745) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
71757).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Introduir els mecanismes necessaris en els proces-
sos de contractació pública, que tinguin en compte les 
especificitats de les entitats del tercer sector i contin-
guin clàusules socials, i plantejar al Govern de l’Estat, 
en el procés de transposició de les directives europees 
de contractació, la possibilitat de valorar els preus fi-
nals amb l’impost sobre el valor afegit, i en qualsevol 
cas, respectant sempre la normativa aplicable.

b) Impulsar el pagament dels deutes pendents a les en-
titats del tercer sector social des del 2010 en el termini 
de tres mesos, d’acord amb la normativa d’estabilitat 
pressupostària i les disponibilitats de la Tresoreria.

c) Avaluar els resultats del Pla Araccop 2013-2014, de 
foment de l’economia social, i convocar-ne una nova 
edició per al 2015, amb l’objectiu de promoure la via-
bilitat i el creixement de les entitats d’economia social.
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d) Impulsar un pla de millorament per a les necessitats 
financeres de les entitats del tercer sector que els faci-
liti l’accés al crèdit bancari. L’Institut Català de Finan-
ces ha de facilitar el finançament d’aquestes entitats 
mitjançant l’extensió del fons de garantia de l’econo-
mia social a les entitats del tercer sector. El Govern 
s’ha de comprometre a substituir progressivament les 
convocatòries de subvencions per procediments de 
subvencions plurianuals que agilitin i redueixin els 
costos de gestió i de control, i ha de facilitar l’accés a 
aquests procediments.

e) Continuar impulsant mesures d’enfortiment de la 
formació del voluntariat, com ara l’ampliació del Pla 
de formació del voluntariat vigent, la recuperació de 
l’Escola d’Estiu del Voluntariat i les actuacions previs-
tes en el futur II Pla nacional de l’associacionisme i el 
voluntariat.

f) Comprometre’s, tal com estableixen els punts 1 i 4 
de les mesures orientades a la suficiència econòmica 
del Pla de suport al tercer sector que estan desenvolu-
pant conjuntament el Govern i la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social, a millorar la concertació de pla-
ces de serveis socials per a contribuir a un millora-
ment de l’estabilitat de les finances de les entitats que 
presten els serveis i garantir el manteniment de les 
bestretes en les convocatòries de subvencions al vol-
tant del 80%.

g) Agilitar els mecanismes necessaris per a complir 
el compromís assolit en el Pla de suport al tercer sec-
tor d’impulsar la simplificació administrativa en tots 
els processos de sol·licitud, tramitació i justificació de 
subvencions, i també en el registre i els censos de les 
entitats.

h) Promoure canvis legislatius en l’àmbit estatal per a 
afavorir el mecenatge amb el finançament privat dels 
projectes i el millorament dels incentius fiscals.

i) Estudiar l’aplicació de la metodologia social return 
on investment (SROI), que mesura el retorn social de 
les inversions dutes a terme i permet assignar els re-
cursos als programes que generen més impacte social 
de les inversions de la Generalitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 128/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures per a garantir la viabilitat i 
l’estabilitat de les entitats socials
Tram. 302-00179/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 26.06.2014, DSPC-P 67

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a garantir la viabilitat i l’es-
tabilitat de les entitats socials (tram. 302-00179/10), 
presentada pel diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 71486) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 71742).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aprovar, en el termini de sis mesos, una instrucció 
interna, per a incorporar als departaments i els orga-
nismes públics de la Generalitat les mesures següents, 
destinades a simplificar la gestió de les subvencions de 
l’Administració de la Generalitat per part de les enti-
tats: 

1a. Sistematitzar i ordenar els terminis d’aprovació 
de les subvencions, sempre que sigui possible, fixant 
com a data límit per a la convocatòria el mes de febrer, 
i per a la resolució, el mes d’abril.

2a. Aplegar, quan sigui possible, en una mateixa con-
vocatòria, tots els serveis d’una mateixa temàtica per 
tal de facilitar la tasca a les entitats que abracen un 
camp d’actuació més extens.

3a. Especificar i incorporar tots els requisits en les ba-
ses de cadascuna de les convocatòries.

4a. Unificar, per mitjà de les bases reguladores, els 
models d’instàncies, els requeriments i les modalitats 
de justificació de les subvencions, més concretament, 
reduir l’import requerit a les entitats a la mateixa 
quantitat concedida, i fixar per a la resta una declara-
ció responsable.

5a. Introduir, de manera progressiva, la justificació 
econòmica per mitjà d’una auditoria, d’una relació de 
les factures o de la tramesa de les factures per correu 
electrònic, reservant-se la possibilitat de requerir els 
originals en casos puntuals, d’acord amb la normativa 
reguladora de les subvencions.
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6a. Concentrar les subvencions que reben les entitats 
de diversos departaments de la Generalitat, sense que 
això representi necessàriament una disminució dels 
recursos que reben.

7a. Incorporar la possibilitat que les entitats puguin 
destinar una quantitat mínima del 5% de la subven-
ció concedida a les despeses de personal, corrents o de 
funcionament ordinari, amb l’objectiu de garantir-ne 
l’estabilitat, sobretot en el cas de les que, per raó del 
seu sector de treball, ho requereixin.

8a. Establir i identificar clarament, per a cada subven-
ció, la unitat de gestió administrativa de referència de 
les entitats, dedicada a seguir tot el procés de relació 
entre aquesta i l’Administració, des de l’etapa de sol-
licitud fins a la justificació de la subvenció. Aquesta 
unitat de referència ha de facilitar, per mitjà de les fe-
deracions o dels recursos de la mateixa Administració, 
els mecanismes de suport i formació necessaris per a 
la vinculació administrativa, atenent la diversitat d’es-
tructures i dimensions.

9a. Incorporar, abans de cada convocatòria, sessions 
de formació obertes a les entitats, tant per a donar 
compte dels requeriments com per a iniciar el procés 
d’acompanyament amb les entitats.

10a. Garantir el suport a les federacions d’entitats per 
a reconèixer el seu paper com a prestadores de serveis 
comuns a les seves entitats associades.

11a. Avaluar, de manera sectorial i específica, el retorn 
social i associatiu de les convocatòries –pel que fa a la 
incidència en l’estabilitat de l’entitat i en el territori i a 
la igualtat de gènere, entre altres–, com a mínim amb 
una periodicitat biennal.

b) Estudiar un possible acord amb les associacions 
d’ens locals i les diputacions per a coordinar les actu-
acions de suport a les entitats de Catalunya a partir de 
les propostes següents: 

1a. Coordinar els terminis de concessió, justificació i 
pagament de les subvencions de totes les administra-
cions de Catalunya, per a garantir la continuïtat dels 
projectes i la tasca de les entitats.

2a. Promoure Xarxanet com a portal únic de suport 
a les entitats, amb l’oferta dels diversos ajuts atorgats 
per totes les administracions públiques de Catalunya 
i amb referències als ajuts d’àmbit estatal i europeu.

3a. Estudiar la possibilitat que les entitats sol·licitin, 
de manera conjunta, ajudes a diverses administracions 
per a un mateix programa, i permetre, en els casos en 
què aquestes siguin concedides, que només hagin de 
justificar-lo a una d’aquestes administracions, d’acord 
amb la normativa reguladora de subvencions.

4a. Promoure un únic cens d’entitats, compartit per to-
tes les administracions de Catalunya, que substitueixi 
tots els registres públics existents i que esdevingui la 
base de dades suficient per a garantir les relacions de 

les entitats amb les administracions. I establir el me-
canisme d’actualització de les dades i d’utilització d’a-
quest cens per part de les administracions.

c) Garantir l’estabilitat i la suficiència pressupostària 
de les entitats aplicant les mesures següents: 

1a. Impulsar una línia de finançament de circulant per 
a les entitats socials del país, conjuntament amb enti-
tats financeres, incloent-hi el suport financer per a les 
fundacions i associacions de l’economia social i del 
tercer sector, en matèria de serveis socials, sanitaris 
i educatius.

2a. Fixar, en el cas de les subvencions o altres sistemes 
de relació amb les entitats socials, en el moment que 
la situació de liquiditat de la Generalitat ho permeti, 
en les bases o els convenis els terminis de pagament 
i, d’acord amb aquests, preveure mecanismes de com-
pensació en el supòsit que s’incompleixin, amb l’ob-
jectiu que les entitats socials no restin afectades per 
possibles endarreriments en els pagaments.

3a. Garantir, de manera progressiva, que en els casos 
necessaris i justificats es puguin establir bestretes del 
pagament d’una part important de la subvenció a l’ini-
ci del projecte.

4a. Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement 
de deutes que demanen les entitats socials a fi de poder 
accedir a finançament bancari.

5a. Impulsar mecanismes per a passar de les subvenci-
ons als convenis pluriennals amb les entitats que rebin 
subvencions per a un mateix programa per un període 
mínim de dos anys, en els casos que siguin econòmi-
cament significatius.

d) Efectuar un seguiment específic de l’aplicació als 
departaments de la Generalitat i a les entitats que inte-
gren el seu sector públic de la incorporació de clàusu-
les socials en la contractació pública i de les recoma-
nacions derivades de l’Informe relatiu a la Moció 3/X 
del Parlament de Catalunya, contingudes en la Ins-
trucció 1/2014, del 9 de gener, de l’Oficina de Super-
visió i Avaluació de la Contractació Pública, dictada 
en compliment de la Resolució 323/X del Parlament 
de Catalunya.

e) Articular una comissió de treball, amb presència 
dels agents socials, de representants del tercer sector 
social de Catalunya i de representants dels departa-
ments implicats de la Generalitat amb la finalitat de 
determinar uns indicadors d’aplicació de les clàusules 
socials en la contractació pública de l’Administració 
de la Generalitat i de les entitats que integren el seu 
sector públic, i efectuar-ne el seguiment corresponent.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la transferèn
cia de coneixement i els parcs científics
Tram. 300-00187/10

Substanciació

Sessió núm. 35, tinguda el 25.06.2014, DSPC-P 66.

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’acció exterior
Tram. 300-00188/10

Substanciació

Sessió núm. 35, tinguda el 25.06.2014, DSPC-P 66.

Interpel·lació al Govern sobre els escenaris 
pressupostaris per al 2015
Tram. 300-00189/10

Substanciació

Sessió núm. 35, tinguda el 25.06.2014, DSPC-P 66.

Interpel·lació al Govern sobre el model de 
gestió del 0,7% de l’IRPF per a finalitats so
cials i les perspectives de futur d’aquest mo
del
Tram. 300-00190/10

Substanciació

Sessió núm. 35, tinguda el 25.06.2014, DSPC-P 66.

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels 
aeroports i ports de competència estatal
Tram. 300-00191/10

Substanciació

Sessió núm. 35, tinguda el 25.06.2014, DSPC-P 66.

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
professionals del sector sanitari
Tram. 300-00192/10

Substanciació

Sessió núm. 35, tinguda el 25.06.2014, DSPC-P 66.

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
fiscals per a reactivar el consum, la inversió 
i l’ocupació
Tram. 300-00193/10

Substanciació

Sessió núm. 35, tinguda el 25.06.2014, DSPC-P 66.



30 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 346

2.01.02. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANvI O DECAïMENT 35

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/2000, del 29 de desembre, de l’impost 
sobre grans establiments comercials
Tram. 202-00053/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, tinguda el 25.06.2014, DSPC-P 66.

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 35, tinguda el 
25.06.2014, DSPC-P 66, ha aprovat l’esmena a la tota-
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el conveni en
tre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, 
«la Caixa» i Fira de Barcelona per a habilitar 
dos pavellons de la fira com a recintes mu
seístics
Tram. 250-00381/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua, tinguda el 19.06.2014, DSPC-C 440.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a l’entitat Bidó de Nou Barris i so
bre el garantiment del projecte Circ d’Hivern
Tram. 250-00532/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua, tinguda el 19.06.2014, DSPC-C 440.

Proposta de resolució sobre les restes ar
queològiques trobades als Prats de Rei
Tram. 250-00828/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió núm. 14, tinguda el 19.06.2014, DSPC-C 440.

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

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71373).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2014.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 

I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CBFI, 13.05.2014

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Voluntariat Social amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01121/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 352-01122/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01123/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01124/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 352-01125/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 352-01126/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Banc dels Aliments amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 352-01127/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01128/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Càritas amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01129/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Mans Unides amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat (tram. 352-01130/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 352-01131/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Coordinating Committee for International Voluntary 
Service amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01132/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01133/10).

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01134/10).

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

Proposta de compareixença de Francina Alsina, pre-
sidenta de la Federació Catalana del Voluntariat, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01135/10).

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, presi-
denta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 352-01136/10).

Proposta de compareixença de Ghassan Saliba Zeghon-
di, en representació de Comissions Obreres, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01137/10).

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01138/10).

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

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01140/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01141/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01142/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ens Associacionisme Cultural amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat (tram. 352-01143/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01144/10).
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01145/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01146/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Coordinating Committee of International Voluntary 
Service amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01147/10).

Proposta de compareixença de Pau González, en repre-
sentació del Moviment Laic i Progressista, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01148/10).

Proposta de compareixença d’Antoni Madrid, profes-
sor de la Universitat de Barcelona, especialista en ins-
titucions del voluntariat, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 352-01149/10).

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Garcia, 
gestor cultural i membre del Consell de Cultura de la 
Ciutat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 352-01150/10).

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba 
i Gelabert, doctor en pedagogia per la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 352-01151/10).

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, 
músic i professor d’etnomusicologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 352-01152/10).

Proposta de compareixença de Fernando Pindado, ex-
pert en participació ciutadana, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 352-01153/10).

Proposta de compareixença de Fidel González, expert 
en participació i associacionisme, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 352-01154/10).

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01155/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01156/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01157/10).

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01158/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 352-01159/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana del Voluntariat Social amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01160/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01161/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Consum i Usuaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 352-01162/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01163/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01164/10).

Proposta de compareixença de Josep Marquès, en re-
presentació de la Creu Roja, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 352-01165/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01166/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01167/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació Ecologistes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01168/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat (tram. 352-01169/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 352-01170/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01171/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01172/10).
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01173/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01174/10).

Proposta de compareixença de Mònica Sabata, en re-
presentació de la Federació d’Organitzacions Catala-
nes Internacionalment Reconegudes, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01175/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01176/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01177/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01178/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01179/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01180/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01181/10).

Proposta de compareixença de Toni Vilà, en represen-
tació de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de 
la Universitat Autònoma de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01182/10).

Proposta de compareixença de Fidel González, expert 
en participació i associacionisme, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 352-01183/10).

Proposta de compareixença de Fernando Pindado, ex-
pert en participació, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 352-01184/10).

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essom-
ba i Gelabert, expert en participació i interculturalitat, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01185/10).

Proposta de compareixença de Pau González Val, se-
cretari general del Moviment Laic i Progressista, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01251/10).

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença de Fernando Pindado, ex-
pert en participació ciutadana en l’àmbit local, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01186/10).

Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, profes-
sor de sociologia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01187/10).

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué, cate-
dràtic del Departament de Ciència Política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 352-01188/10).

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba 
i Gelabert, doctor en pedagogia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 352-01189/10).

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, 
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01190/10).

Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presi-
denta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01191/10).

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Gar-
cia, director del Museu Etnològic de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01192/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01193/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01194/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Viladecans amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 352-01195/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Granollers amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 352-01196/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01197/10).

Proposta de compareixença de Josep Monràs i Jaume 
Domingo, en representació de la Unió de Consells Es-
portius de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 352-01198/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
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relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01199/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Coordinating Committee of International Voluntary 
Service amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01200/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 352-01201/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01202/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01203/10).

Proposta de compareixença de Francina Alsina, presi-
denta de la Federació Catalana del Voluntariat Social, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01204/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01205/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01206/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01207/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 352-01208/10).

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

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01210/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Organització Patronal del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 352-01211/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01212/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 352-01213/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01214/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01215/10).

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

Proposta de compareixença de Maria Solés, coordi-
nadora territorial de la Federació Girona Voluntariat, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01217/10).

Proposta de compareixença de Maurici Blancafort, 
president d’Amics de la Gent Gran, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 352-01218/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01219/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01220/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01221/10).

Proposta de compareixença de Ricard Esteban Legar-
reta, professor de dret laboral i de la seguretat social 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01222/10).

Proposta de compareixença de Fidel González Pérez, 
expert en participació juvenil, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 352-01250/10).

Grup Parlamentari Convergència i Unió

Proposta de compareixença de Francina Alsina, presi-
denta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01223/10).

Proposta de compareixença de Xavier Becerra, respon-
sable d’Habitatge de Comissions Obreres, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01224/10).

Proposta de compareixença de Carme Borbonès, pre-
sidenta de Càritas Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 352-01225/10).

Proposta de compareixença d’Enric Canet, director 
de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01226/10).
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Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presi-
denta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01227/10).

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, presi-
denta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 352-01228/10).

Proposta de compareixença de Jordi Giró Castañer, 
president de la Confederació d’Associacions Veïnals 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat (tram. 352-01229/10).

Proposta de compareixença de Núria Ramon, pre-
sidenta del Consell Nacional de la Joventut de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01230/10).

Proposta de compareixença d’Albert Riu i Mas, secre-
tari general de la Coordinació Catalana de Colònies, 
Casals i Clubs d’Esplai, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 352-01231/10).

Proposta de compareixença d’Oriol Josa Fresno, se-
cretari general de la Coordination Committee of Inter-
national Voluntary Service amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 352-01232/10).

Proposta de compareixença d’Antonio Pérez, director 
de Voluntariat i Formació de la Creu Roja, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01233/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01234/10).

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

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

Proposta de compareixença de José Cayuela Guerre-
ro, president de la Federació Catalana d’Escoltisme i 
Guiatge, amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01237/10).

Proposta de compareixença de Mario Cugat Leseurs, 
president de la Federació d’Associacions de Gent Gran 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat (tram. 352-01238/10).

Proposta de compareixença de Jordi Merino Urbano, 
president de la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 352-01239/10).

Proposta de compareixença de Mònica Sabata, presi-
denta de la Federació d’Organitzacions Catalanes In-

ternacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 352-01240/10).

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

Proposta de compareixença d’una representació de La 
Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01242/10).

Proposta de compareixença de Juanjo Butrón i Mele-
ro, membre de la Junta Directiva de la Xarxa de Vo-
luntariat Ambiental, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 352-01243/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01244/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01245/10).

Grup Mixt

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01246/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut de Govern de Polítiques Públiques de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat (tram. 352-01247/10).

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba i 
Gelabert, director general de l’Equip de Recerca en Di-
versitat i Inclusió en Societats Complexes, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01248/10).

Proposta de compareixença de Lluc V. Peláez, alcalde 
de Figaró-Montmany, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 352-01249/10).

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Gar-
cia, director del Museu Etnològic de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01279/10).

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, 
músic i professor d’etnomusicologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 352-01280/10).

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
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amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01252/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01253/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01254/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01255/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana del Voluntariat Social amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01256/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalunya Voluntària amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat (tram. 352-01257/10).

Proposta de compareixença d’una representació d’En-
titats Catalanes d’Acció Social amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 352-01258/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01259/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01260/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs 
d’Esplai amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01261/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Organitzacions Catalanes Internacional-
ment Reconegudes amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 352-01262/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01263/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 352-01264/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01265/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01266/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 352-01267/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01268/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Càritas amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01269/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 352-01270/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01271/10).

Proposta de compareixença d’una representació de La 
Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 352-01272/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació «la Caixa» amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 352-01273/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-01274/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 352-
01275/10).

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Garcia 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01276/10).

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba 
i Gelabert amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 352-01277/10).

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
352-01278/10).

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió de Benestar, Família i Immigració, 

17.06.2014, DSPC-C 433

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Francina Alsina, presidenta de la 
Federació Catalana de Voluntariat Social, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00582/10)
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Compareixença de José Cayuela Guerrero, president 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-
00583/10)

Compareixença de Jordi Merino Urbano, president de 
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00584/10)

Compareixença de Núria Ramon, presidenta del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00585/10)

Compareixença de Jordi Giró Castañer, president de 
la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00586/10)

Compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00587/10)

Compareixença de Mario Cugat Leseurs, president 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 353-00588/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00589/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00590/10)

Compareixença de Montserrat Cadevall i Vigués, pre-
sidenta de la Federació Catalana d’Entitats Corals, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00591/10)

Compareixença d’una representació dels Ens de l’As-
sociacionisme Cultural Català amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 353-00592/10)

Compareixença d’Oriol Josa Fresno, secretari general 
del Coordinating Committee of International Volun-
tary Service, amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat (tram. 353-00593/10)

Compareixença d’una representació de La Confede-
ració, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00594/10)

Compareixença de Mònica Sabata, presidenta de la 
Federació d’Organitzacions Catalanes Internacional-
ment Reconegudes, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00595/10)

Compareixença de Teresa Crespo, presidenta d’Enti-
tats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 353-00596/10)

Compareixença d’Enric Canet, director de Relacions 
Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 353-00597/10)

Compareixença de Juanjo Butrón i Melero, membre de 
la Junta Directiva de la Xarxa de Voluntariat Ambi-
ental de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00598/10)

Compareixença de Carme Borbonès, presidenta de 
Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00599/10)

Compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, 
doctor en pedagogia, professor de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i coordinador de l’Equip de Re-
cerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00600/10)

Compareixença de Clara Rosàs, gerent de la Federa-
ció Catalana d’Entitats contra el Càncer, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00601/10)

Compareixença de Francesc Ventura, sotsdirector de 
l’àrea social de la Fundació «la Caixa«,» amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00602/10)

Compareixença d’Albert Riu i Mas, secretari gene-
ral de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i 
Clubs d’Esplai, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat (tram. 353-00603/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el 
Desenvolupament, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00604/10)

Compareixença de Josep Fornés i Garcia, gestor cultu-
ral, director del Museu Etnològic de Barcelona i mem-
bre del Consell de Cultura de la Ciutat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00605/10)

Compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, músic i pro-
fessor d’etnomusicologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat (tram. 353-00606/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 353-00607/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00608/10)

Compareixença d’una representació del Consell d’As-
sociacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00609/10)

Compareixença d’una representació del Consell de la 
Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00610/10)
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Compareixença de Fernando Pindado, expert en par-
ticipació ciutadana, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00611/10)

Compareixença de Fidel González, expert en partici-
pació i associacionisme, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00612/10)

Compareixença d’una representació de Creu Roja a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 353-00613/10)

Compareixença d’una representació del Consell de l’As-
sociacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00614/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 353-00615/10)

Compareixença de l’Ens de Comunicació Associativa 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00616/10)

Compareixença de Pau González Val, secretari gene-
ral del Moviment Laic i Progressista, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00617/10)

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autò-
noma de Barcelona amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00618/10)

Compareixença de la Federació de Cooperatives de 
Consum i Usuaris de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat (tram. 353-00619/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00620/10)

Compareixença d’una representació de l’Assemblea 
Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00621/10)

Compareixença d’una representació de la Coordinado-
ra de Colles Castelleres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00622/10)

Compareixença d’una representació de l’Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 353-00623/10)

Compareixença d’una representació de la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 353-00624/10)

Compareixença d’Òscar Rebollo, professor de socio-
logia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-
00625/10)

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Viladecans amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat (tram. 353-00626/10)

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Granollers amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat (tram. 353-00627/10)

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 353-00628/10)

Compareixença de Josep Monràs i Jaume Domingo, 
en representació de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 353-00629/10)

Compareixença del president del Consell de Treball 
Econòmic i Social amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00630/10)

Compareixença de Maria Solés, coordinadora territo-
rial de la Federació Girona Voluntariat, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00631/10)

Compareixença de Maurici Blancafort, president 
d’Amics de la Gent Gran, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 353-00632/10)

Compareixença de Ricard Esteban Legarreta, profes-
sor de dret laboral i de la seguretat social de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 353-00633/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Catalunya Voluntària amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00634/10)

Compareixença d’Antoni Madrid, professor de la Uni-
versitat de Barcelona, especialista en institucions del 
voluntariat, amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 353-00635/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00636/10)

Compareixença d’una representació del Banc dels Ali-
ments amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 353-00637/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 353-00638/10)

Compareixença d’una representació de Mans Unides 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00639/10)

Compareixença de Lluc V. Peláez, alcalde de Figaró-
Montmany, amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 353-00640/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 353-00641/10)
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Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació
Tram. 200-00017/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 20.05.2014

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Proposta de compareixença de Francesc Pena, conse-
ller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01318/10)

Proposta de compareixença de Robert Serentill, presi-
dent de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01319/10)

Proposta de compareixença de Roger Loppacher, pre-
sident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01320/10)

Proposta de compareixença de Brauli Duart i Llina-
res, president de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01321/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell, 
degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01322/10)

Proposta de compareixença de Carles Ayats, president 
de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01323/10)

Proposta de compareixença d’Alfons Udina, president 
de l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta i Mit-
jans Digitals, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01324/10)

Proposta de compareixença de Lluís Gendrau, presi-
dent de l’Associació de Publicacions Periòdiques en 
Català, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01325/10)

Proposta de compareixença de Xavier Guitart, pre-
sident del Clúster de la Indústria Audiovisual de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01326/10)

Proposta de compareixença de José Ángel Abancens, 
president de l’Associació Empresarial de la Publicitat, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01327/10)

Proposta de compareixença de Frederic Cano, presi-
dent de Televisions Digitals Independents, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01328/10)

Proposta de compareixença de Xavier Abelló, presi-
dent de la Coordinadora de Televisions Públiques Lo-
cals, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
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publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01329/10)

Proposta de compareixença de Manel Ramon, en re-
presentació de la Federació Catalana de Ràdios Lo-
cals, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01330/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Proposta de compareixença de Roger Loppacher i 
Creheuet, president del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01339/10)

Proposta de compareixença de Brauli Duart i Llina-
res, president de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01340/10)

Proposta de compareixença de Robert Serentill, presi-
dent de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01341/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01342/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Te-
leespectadors Associats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 

afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01343/10)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença de Joan Barata, director 
adjunt de l’observatori de la llibertat d’expressió de 
l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Eu-
ropa, amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publi-
citat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01344/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell, 
degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Inter-
nacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i 
expresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01345/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Català 
Domènech, degà de la Facultat de Ciències de la Co-
municació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01346/10)

Proposta de compareixença de Francisco Javier Ruiz 
Collantes, degà de la Facultat de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01347/10)

Proposta de compareixença de Jordi Montaña, rector 
de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Univer-
sitat de Vic, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01348/10)
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Proposta de compareixença de Xavier Guitart, pre-
sident del Clúster de la Indústria Audiovisual de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01349/10)

Proposta de compareixença d’Albert Jordana, director 
gerent de Vallès Oriental Televisió, amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01350/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Martí, di-
rector de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya i profes-
sor del Departament de Comunicació Audiovisual i Pu-
blicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01351/10)

Proposta de compareixença de Miguel de Moragas 
Spà, president de l’Associació Espanyola d’Investiga-
ció de la Comunicació i investigador de l’Institut de 
la Comunicació i del Departament de Mitjans, Co-
municació i Cultura de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01352 /10)

Proposta de compareixença de Neus Bonet, degana 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01353/10)

Proposta de compareixença d’Artemio Rallo, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat Jaume 
I, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifi-
quen diverses lleis en matèria audiovisual i de publi-
citat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01354/10)

Proposta de compareixença de Ramon Espuny Solé, 
president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01355/10)

Proposta de compareixença de Joan Majó, ex-director 
general de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01356/10)

Proposta de compareixença de Rafael Jorba, exconse-
ller del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01357/10)

Proposta de compareixença d’Albert Sáez, exdirector 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01358/10)

Proposta de compareixença de Ramon Font, expresi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01359/10)

Proposta de compareixença de Roger Loppacher, 
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la soste-
nibilitat del sector de la comunicació i la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01360/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
comitè professional de Televisió de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
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bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01361/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01362/10)

Proposta de compareixença de Robert Serentill i Ut-
gés, president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01363/10)

Proposta de compareixença de Francesc Robert i Agell, 
secretari general de l’Associació Catalana de Ràdio, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sostenibi-
litat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de di-
verses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01364/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secció Sindical de Comissions Obreres a la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01365/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secció Sindical de la Unió General de Treballadors a 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01366/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01367/10)

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

Proposta de compareixença del president de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01369/10)

Proposta de compareixença del president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01370/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Xarxa Audiovisual Local amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01371/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Televisió amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01372/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Mitjans de Comunicació Locals amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01373/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01374/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pro-
ductors Audiovisuals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
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de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01375/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Productors Independents de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01376/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Premsa Comarcal amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01377/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta i Mitjans 
Digitals amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01378/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01379/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Assemblea per la Comunicació Social - Red de Me-
dios Comunitarios amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01380/10)

Proposta de compareixença de Neus Bonet, degana 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01381/10)

Proposta de compareixença de Francesc Llobet, degà 
del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publi-
citat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01382/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Català 
Domènech, degà de la Facultat de Ciències de la Co-
municació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01383/10)

Proposta de compareixença d’Iván Lacasa Mas, de-
gà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01384/10)

Proposta de compareixença de Francisco Javier Ruiz 
Collantes, degà de la Facultat de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01385/10)

Proposta de compareixença del responsable del Sec-
tor de Mitjans de Comunicació de Comissions Obreres 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01386/10)

Proposta de compareixença d’Albert Toda Corominas, 
secretari del Sector de Gràfiques i Comunicació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01387/10)
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Proposta de compareixença de Ramon Espuny Solé, 
president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01388/10)

Proposta de compareixença de Jordi Vilardell, repre-
sentant de la Comissió de Cogestió de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01389/10)

Proposta de compareixença d’Albert Serra Martín, di-
rector de l’Institut de Governança i Direcció Pública 
d’ESADE, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01390/10)

Proposta de compareixença de Carolina Barber Al-
bors, presidenta de l’Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01391/10)

Proposta de compareixença del president de la Funda-
ció Consell de la Informació de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01392/10)

Proposta de compareixença del president de Telees-
pectadors Associats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01393/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
comitè d’empresa de Televisió de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-

nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01394/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
comitè d’empresa de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01395/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Professional de Televisió de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01396/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Professional de Catalunya Ràdio amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01397/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Grup de Periodistes Ramon Barnils amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01398/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori de Polítiques de Comunicació de l’Ins-
titut de la Comunicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01399/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori de la Ràdio a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01400/10)
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Proposta de compareixença d’una representació del 
Grup Daniel Jones amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01401/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Mitjans en Lluita amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01402/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
comitè d’empresa de Canal 9 amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01403/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença de Josep Gifreu amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01404/10)

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresser-
ras i Gaju amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01405/10)

Proposta de compareixença de Maria Coromines amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01406/10)

Proposta de compareixença de Salvador Alsius amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 

modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01407/10)

Proposta de compareixença de Santiago Ramentol 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01408/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01409/10)

Proposta de compareixença de Roger Loppacher i 
Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01410)/10)

Proposta de compareixença de Brauli Duart i Llina-
res, president de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01411/10)

Proposta de compareixença d’Eugeni Sallent i Garri-
ga, director de Televisió de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01412/10)

Proposta de compareixença de Fèlix Riera i Prado, di-
rector de Catalunya Ràdio, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01413/10)

Proposta de compareixença de Rosa Gordillo, repre-
sentant del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio, amb 
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relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01414/10)

Proposta de compareixença de Núria Amat, represen-
tant del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01415/10)

Proposta de compareixença de Montse Castany, re-
presentant del Consell Professional de Televisió de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01416/10)

Proposta de compareixença de Sergi Roca, represen-
tant del Consell Professional de Catalunya Ràdio, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01417/10)

Proposta de compareixença de Francesc Escribano 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01418/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell 
i Abelló amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01419/10)

Proposta de compareixença de Francesc Codina i Cas-
tillo amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publi-
citat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01420/10)

Proposta de compareixença d’Enric Marín i Otto amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01421/10)

Proposta de compareixença de Raimon Masllorens i 
Escubós, president de Proa, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01422/10)

Proposta de compareixença de Jordi Roigé, president 
de l’Associació de Productors Audiovisuals de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01423/10)

Proposta de compareixença d’Isona Passola, presiden-
ta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 352-01424/10)

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Do-
mènech amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01425/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Mediapro amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01426/10)

Proposta de compareixença de Tono Folguera, presi-
dent de Pro-docs, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01427/10)
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Proposta de compareixença de Josep Mitjà, fundador 
de Wuaky, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01428/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Bassas amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01429/10)

Proposta de compareixença de Vicent Partal amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01430/10)

Proposta de compareixença de Xevi Xirgo amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01431/10)

Proposta de compareixença de Toni Matas, de BCN-
multimedia, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01432/10)

Proposta de compareixença de Lorena Boix-Alonso 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-
01433/10)

Proposta de compareixença de Lluís Borrell, 
d’Analysys Mason, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01434/10)

Proposta de compareixença de Diane Coyle, presiden-
ta en funcions de la BBC, amb relació al Projecte de 

llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01435/10)

Proposta de compareixença de Ruprecht Polenz, pre-
sident del Consell de la ZDF, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01436/10)

Proposta de compareixença d’Irini Katsirea, doctora 
en dret per la Universitat Middlesex de Londres, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01437/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Grup de Treball de Cogestió amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01438/10)

Proposta de compareixença de Lluís Gendrau, presi-
dent de l’Associació de Publicacions Periòdiques en 
Català, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01439/10)

Proposta de compareixença d’Alfons Udina, president 
de l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta i Mit-
jans Digitals, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01440/10)

Proposta de compareixença de Carles Ayats, president 
de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01441/10)
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Proposta de compareixença de Francesc Pena, conse-
ller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01442/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01443/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Abertis amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01444/10)

Proposta de compareixença de Jordi Escalé i Castelló, 
director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01445/10)

Proposta de compareixença de Joan Sabaté, d’EGM 
Baròmetre Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria au-
diovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria au-
diovisual (tram. 352-01446/10)

Proposta de compareixença de Siegfried Schneider, 
president de Bayerischen Landeszentrale für neue Me-
dien, amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publi-
citat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01447/10)

Proposta de compareixença de Philipp Fürst Bütller, 
vicepresident de l’Associació Empresarial de Publici-
tat i director de Zenith Media Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 

de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01448/10)

Proposta de compareixença de Joan Sabaté, director 
general de la Fundació Privada Audiències de la Co-
municació i la Cultura, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria au-
diovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria au-
diovisual (tram. 352-01449/10)

Proposta de compareixença d’Enric Yarza, president 
de Media Hotline, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01450/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01451/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 

04.06.2014, DSPC-C 419

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Francesc Pena, conseller delegat de 
la Xarxa Audiovisual Local, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00642/10)

Compareixença de Roger Loppacher, president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00643/10)

Compareixença de Brauli Duart i Llinares, president 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

Fascicle segon
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amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-
00644/10)

Compareixença de Jordi Vilardell, representant de la 
Comissió de Cogestió de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria au-
diovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria au-
diovisual (tram. 353-00645/10)

Compareixença d’una representació del Consell As-
sessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00646/10)

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Aca-
dèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00647/10)

Compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director ge-
rent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00648/10)

Compareixença de Carles Ayats, president de l’Asso-
ciació Catalana de Premsa Comarcal, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00649/10)

Compareixença d’Alfons Udina, president de l’Associ-
ació Catalana de la Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 

llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-
00650/10)

Compareixença de Lluís Gendrau, president de l’As-
sociació de Publicacions Periòdiques en Català, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00651/10)

Compareixença de Josep Maria Català Domènech, de-
gà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00652/10)

Compareixença de Francisco Javier Ruiz Collantes, 
degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00653/10)

Compareixença de Josep Maria Martí, director de 
l’Observatori de la Ràdio a Catalunya i professor del 
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 353-00654/10)

Compareixença de Josep Maria Carbonell, degà de la 
Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00655/10)

Compareixença de Josep Maria Català Domènech, de-
gà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
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de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00656/10)

Compareixença d’Albert Serra Martín, director de 
l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-
00657/10)

Compareixença d’una representació del comitè profes-
sional de Televisió de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00658/10)

Compareixença d’una representació del comitè profes-
sional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00659/10)

Compareixença de Ramon Espuny Solé, president del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00660/10)

Compareixença d’una representació de la Secció Sin-
dical de Comissions Obreres a la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00661/10)

Compareixença d’una representació de la Secció Sin-
dical de la Unió General de Treballadors a la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00662/10)

Compareixença d’una representació del comitè d’em-
presa de Televisió de Catalunya amb relació al Pro-

jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00663/10)

Compareixença d’una representació del comitè d’em-
presa de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00664/10)

Compareixença d’una representació del comitè d’em-
presa de Canal 9 amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00665/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00666/10)

Compareixença de Neus Bonet, degana del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00667/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual (tram. 353-00668/10)

Compareixença d’una representació del Grup de Peri-
odistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria au-
diovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria au-
diovisual (tram. 353-00669/10)
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Compareixença de Robert Serentill, president de l’As-
sociació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00670/10)

Compareixença de Xavier Guitart, president del Clús-
ter de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00671/10)

Compareixença de Philipp Fürst Bütller, vicepresident 
de l’Associació Empresarial de Publicitat i director de 
Zenith Media Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00672/10)

Compareixença de Frederic Cano, president de Tele-
visions Digitals Independents, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00673/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Mitjans de Comunicació Locals amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00674/10)

Compareixença d’una representació de Productors 
Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00675/10)

Compareixença d’una representació de Teleespecta-
dors Associats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 

Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00676/10)

Compareixença de Joan Barata, director adjunt de 
l’observatori de la llibertat d’expressió de l’Organitza-
ció per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00677/10)

Compareixença de Joan Majó, ex-director general de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00678/10)

Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00679/10)

Compareixença de Maria Coromines amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00680/10)

Compareixença de Raimon Masllorens i Escubós, pre-
sident de Proa, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00681/10)

Compareixença d’una representació de Mediapro amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00682/10)

Compareixença de Tono Folguera, president de Pro-
docs, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifi-
quen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de di-
verses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00683/10)
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Compareixença d’una representació d’Abertis amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00684/10)

Compareixença de Josep Mitjà, fundador de Wuaky, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-
00685/10)

Compareixença de Joan Sabaté, d’EGM Baròmetre 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00686/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials substanciades mitjançant escrit

Aportació escrita de Xavier Abelló, president de la 
Coordinadora de Televisions Públiques Locals, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 343-00037/10)

Aportació escrita de Jordi Montaña, rector de la Fa-
cultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de 
Vic, amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publi-
citat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
343-00038/10)

Aportació escrita d’Albert Jordana, director gerent de 
Vallès Oriental Televisió, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 343-00039/10)

Aportació escrita de Miguel de Moragas Spà, president 
de l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comu-
nicació i investigador de l’Institut de la Comunicació 
i del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 343-00040/10)

Aportació escrita d’Artemio Rallo, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat Jaume I, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 343-00041/10)

Aportació escrita de Rafael Jorba, exconseller del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 343-00042/10)

Aportació escrita d’Albert Sáez, exdirector de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 343-00043/10)

Aportació escrita de Ramon Font, expresident del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 343-00044/10)

Aportació escrita d’una representació de l’Associació 
Catalana de Televisió amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria au-
diovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria au-
diovisual (tram. 343-00045/10)

Aportació escrita d’una representació de l’Associació 
de Productors Independents de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 343-00046/10)
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Aportació escrita d’una representació de l’Assemblea 
per la Comunicació Social - Red de Medios Comuni-
tarios amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
343-00047/10)

Aportació escrita d’Iván Lacasa Mas, degà de la Fa-
cultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 343-00048/10)

Aportació escrita del president de la Fundació Consell 
de la Informació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 343-00049/10)

Aportació escrita d’una representació de l’Observatori 
de Polítiques de Comunicació de l’Institut de la Comu-
nicació de la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 343-00050/10)

Aportació escrita d’una representació del Grup Daniel 
Jones amb relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publi-
citat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
343-00051/10)

Aportació escrita d’una representació de Mitjans en 
Lluita amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
343-00052/10)

Aportació escrita de Josep Gifreu amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 

de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 343-00053/10)

Aportació escrita de Salvador Alsius amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 343-00054/10)

Aportació escrita de Santiago Ramentol amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 343-00055/10)

Aportació escrita d’Eugeni Sallent i Garriga, director 
de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 343-00056/10)

Aportació escrita de Fèlix Riera i Prado, director de 
Catalunya Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 343-00057/10)

Aportació escrita de Francesc Escribano amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 343-00058/10)

Aportació escrita de Francesc Codina i Castillo amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 343-
00059/10)

Aportació escrita de Toni Matas, de BCNmultimedia, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 343-
00060/10)
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Aportació escrita de Lorena Boix-Alonso amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 343-00061/10)

Aportació escrita de Siegfried Schneider, president de 
Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 343-00062/10)

Aportació escrita d’Enric Yarza, president de Media 
Hotline, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
343-00063/10)

Aportació escrita de Lluís Borrell, d’Analysys Mason, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 343-
00064/10)

Aportació escrita de Diane Coyle, presidenta en funci-
ons de la BBC, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 343-00065/10)

Aportació escrita de Ruprecht Polenz, president del 
Consell de la ZDF, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 343-00066/10)

Aportació escrita d’Irini Katsirea, doctora en dret per 
la Universitat Middlesex de Londres, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 343-00067/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials retirades

Proposta de compareixença de José Ángel Abancens, 
president de l’Associació Empresarial de la Publicitat, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sostenibi-
litat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de di-
verses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01327/10)

Proposta de compareixença de Manel Ramon, en re-
presentació de la Federació Catalana de Ràdios Lo-
cals, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 352-01330/10)

Proposta de compareixença de Francesc Robert i 
Agell, secretari general de l’Associació Catalana de 
Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
352-01364/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 352-01374/10)

Proposta de compareixença d’Enric Marín i Otto amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01421/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Bassas amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01429/10)

Proposta de compareixença de Vicent Partal amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
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dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 352-01430/10)

Proposta de compareixença de Xevi Xirgo amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 352-01431/10)

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

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 35, tinguda el 
25.06.2014, DSPC-P 66.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 20.05.2014

N. de la R.: Atesa la tramitació conjunta amb el Projecte 
de llei 200-00017/10, aquest acord es reprodueix en la 
secció 3.01.01.

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 

04.06.2014, DSPC-C 419

N. de la R.: Atesa la tramitació conjunta amb el Projecte 
de llei 200-00017/10, aquest acord es reprodueix en la 
secció 3.01.01.

Proposició de llei de modificació de l’article 1 
de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del pa
trimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, tinguda el 25.06.2014, DSPC-P 66.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (de l’1.07.2014 al 07.07.2014).
Finiment del termini: 08.07.2014; 09:30 h.

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 3/2014, del 17 de juny, pel qual 
s’estableixen mesures urgents per a l’aplica
ció a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local
Tram. 203-00013/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 71955).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
25.06.2014.

N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Retirada de l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (BOPC 322, 72)

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69964).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat, 19.06.2014.

Proposta de resolució sobre les rotondes de 
la carretera C55 d’accés al pla de les Vives I, 
de Sant Vicenç de Castellet
Tram. 250-01075/10

Esmenes presentades
Reg. 69017; 71165 i 71283 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CTS, 19.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69017)

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

De tota la proposta de resolució

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

1. Col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet per tal de poder construir l’accés des de l’ac-
tual rotonda al Sector Pla del Riu II - Les Vives per 
sota la C-55.

2. Garantir amb aquest accés el pas de vehicles i via-
nants en aquests polígons industrials, amb seguretat.

3. Reforçar la senyalització vertical i horitzontal a la 
C-55, millorant la seguretat, mentre no es puguin exe-
cutar les obres d’accés.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71165 i 71283)

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 finalitzar la redacció del projecte construc-
tiu de les obres d’accés de la carretera C-55 a la zona 
industrial de les Vives I i les Vives II a Sant Vicenç de 
Castellet (Bages), per solucionar l’accés de vianants i 
de vehicles a aquestes importants zones industrials, i 
possibilitant d’aquesta manera una sortida més àgil i 
ràpida de tots els veïns de Sant Vicenç de Castellet en 
sentit Barcelona, amb l’objectiu que l’esmentat vial pu-
gui ser construït a càrrec del sector d’urbanització cor-
responent d’acord amb l’ajuntament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 71154; 71166 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 71154)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir les unitats de suport vital avançat 
de Calella i Blanes, tal com i estan compromeses mit-
jançant els convenis signats entre el SEM i la Corpo-
ració de Salut del Maresme La Selva el 2013.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71166)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir, amb les condicions actuals, les unitats 
d’atenció mèdica urgent de Calella i Blanes, i complir els 
convenis signats entre el SEM i la Corporació de Salut 
del Maresme La Selva l’any 2013 de manteniment de 
dues USVA (una a Calella i l’altra a Blanes) durant 4 anys.»
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Proposta de resolució sobre el poblat ibèric 
de Burriac, a Cabrera de Mar
Tram. 250-01078/10

Esmenes presentades
Reg. 71171; 71199 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71171)

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

Del punt 1

«1. Agilitar la compleció dels els tràmits necessaris per 
tal que el Consell Assessor del Patrimoni Cultural pu-
gui valorar la declaració del poblat ibèric de Burri-
ac, al municipi de Cabrera de Mar, com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN), en el termini de sis mesos, 
en atenció a reunir condicions indiscutibles per ser-ho.»

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

Del punt 2

«2. Valorar la possibilitat d’incloure el poblat ibèric de 
Burriac, al municipi de Cabrera de Mar, dins la ruta 
dels poblats ibèrics visitables de Catalunya, en el ter-
mini de sis mesos, pel seu indubtable interès.»

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

Del punt 3

«3. Col·laborar tècnicament en la redacció d’un pla 
d’actuació intensiva que inclogui les mesures necessà-
ries i imprescindibles per vigilar, preservar i restaurar 
progressivament el poblat ibèric de Burriac al municipi 
de Cabrera de Mar, per tal de posar fi als actes de van-
dalisme, destruccions, excavacions furtives, espoli de 
restes i destrucció patrimonial de què ve sent objecte.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 71199)

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

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

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

Segon. Incentivar l’Ajuntament de Cabrera de Mar per 
tal que, per mitjà d’acords amb les administracions su-
pramunicipals, faci visitable i musealitzi el poblat ibè-
ric de Burriac.

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

Tercer. Arribar a acords amb els propietaris actuals i 
estudiar la possibilitat de cessió dels terrenys a l’Ajun-
tament de Cabrera de Mar per tal de procedir a un pla 
d’acció que inclogui les mesures necessàries i impres-
cindibles per vigilar, preservar i restaurar progressiva-
ment el poblat ibèric de Burriac al municipi de Cabre-
ra de Mar, per tal de posar fi als actes de vandalisme, 
destruccions, excavacions furtives, espoli de restes i 
destrucció patrimonial de que ve sent objecte.

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

Quart. Realitzar les anteriors actuacions amb la par-
ticipació i col·laboració de l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar, del Consell Comarcal del Maresme, la Diputació 
de Barcelona, així com les entitats científiques,-cultu-
rals, arqueològiques i museístiques que més s’han ocu-
pat d’aquest poblat ibèric de Burriac.

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

Esmenes presentades
Reg. 71160 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 19.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71160)

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

Del punt 1

«1. Continuar amb les inspeccions periòdiques per ga-
rantir la correcta prestació dels serveis de transport 
C1, C2 i C5 que presta l’Empresa Casas, SA entre Ma-
taró - Barcelona i Mataró - Bellaterra per tal de vetllar 
que els serveis es presten en compliment de la norma-
tiva vigent, especialment pel que fa al transport de vi-
atgers dempeus.» 
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Adoptar les mesures adients per incrementar l’ofer-
ta dels serveis C1, C2 i C5 per tal de cobrir de forma 
adequada la demanda existent.»

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

Del punt 3

«3. Garantir que els horaris del servei C5 cobreixin les 
necessitats de desplaçament a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, en funció de l’horari lectiu.»

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

Esmenes presentades
Reg. 71155; 71167 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 71155)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«Reobrir les reunions de treball entre el Departament de 
Salut, l’Ajuntament de Montcada i Reixach, les oficines 
de farmàcia del municipi, els responsables professionals 
del CAP Jaume I i la Federació d’associacions de veïns, 
per tal de treballar sobre l’horari d’obertura dels serveis 
adient per a la població de Montcada i Reixach.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71167)

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

Del punt 1

«1. Garantir l’atenció continuada en horari nocturn a 
la població de Montcada i Reixac, amb els recursos més 
adequats a cada cas i la capacitat de resolució adient.»

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

Del punt 2

«2. Garantir l’assistència farmacèutica a la població de 
Montcada i Reixac d’acord amb els criteris establerts al 
Decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris d’atenció 
al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament tem-
poral voluntari de les oficines de farmàcia.»

Proposta de resolució de rebuig del projec
te d’execució i declaració d’utilitat pública 
de la línia elèctrica entre Adrall i la frontera 
d’Andorra de Red Eléctrica de España
Tram. 250-01081/10

Esmenes presentades
Reg. 71200 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71200)

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

Del punt 1

«1. El Parlament insta al Govern a demanar al Govern 
Central com a òrgan competent en la matèria, a fer el 
projecte d’execució i declaració d’utilitat pública de la 
línia elèctrica de 220 kV per la connexió entre Adrall i 
la Frontera d’Andorra per part de Red Eléctrica de Es-
paña (REE) per tal de vetllar perquè la seva utilitat sigui 
efectiva i el seu impacte sobre el territori sigui mínim.»

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

Del punt 2

«2. Donar suport als Ajuntaments de La Seu d’Urgell, 
Ribera de l’Urgellet, Montferrer i Castellbò i les Valls de 
Valira, en les seves al·legacions per a minimitzar l’im-
pacte ambiental i econòmic d’aquesta línia elèctrica.»

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

Del punt 3

«3. Concretar en el termini d’un mes una reunió ur-
gent amb el Departament d’Empresa i Ocupació i els 
alcaldes dels Ajuntaments afectats per consensuar les 
mesures a emprendre.»
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-01082/10

Esmenes presentades
Reg. 70587; 71161 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 70587)

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

De refosa dels punts 1 i 2

1. Garantir el futur de l’escola Mediterrània consoli-
dant tots els cursos existents i incorporant l’estudi de 
la conversió del centre en institut escola, per tal que 
es puguin gestionar els fluxos demogràfics de la ciutat, 
tenint en compte els compromisos de cessió de sòl fets 
per l’Ajuntament de Viladecans i l’estudi de les dificul-
tats de finançament per a la consecució de les propos-
tes esmentades.

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

2. Treballar amb la comunitat educativa de Viladecans 
i l’Ajuntament per establir un mapa escolar estable i 
flexible alhora, que permeti treballar a tots els centres 
educatius de la ciutat amb certeses de futur i garan-
teixi l’educació de qualitat que la ciutat mereix. Això 
es podrà aconseguir a partir de criteris generals com: 

a. Eliminar preferentment línies en aquelles escoles 
que en tinguin dues o tres, evitant tancar centres es-
colars que són necessaris als barris, que disposin de 
gran suport de la comunitat educativa del centre i que 
poden ser necessaris en un futur de creixement demo-
gràfic.

b. Convertir algun centre en instituts escola que ajudin 
a regular els fluxos demogràfics, com és el cas propo-
sat de l’escola Mediterrània.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71161)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a garantir a les famílies l’escolarització al 
CEIP Mediterrània de Viladecans el curs 2014-2015.» 

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

Del punt 2

«2. El Parlament insta al Govern a donar passes en el 
projecte de consolidació de l’escola Mediterrània con-
templant els compromisos de cessió de sòl fets per 
l’ajuntament, així com el estudi de les mesures plante-
jades pel Consistori de l’Ajuntament de Viladecans a la 
Delegació Territorial d’Ensenyament del Baix Llobre-
gat com ara la possibilitat de convertir l’Escola Medi-
terrània en un institut-escola.»

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

Del punt 3

«3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
garantir una oferta educativa a Viladecans d’acord 
amb la demografia per tal que el mapa escolar satis-
faci les necessitats d’escolarització en el marc del ser-
vei d’educació de Catalunya, i a garantir la participa-
ció de l’ajuntament, dels sector educatius i dels titulars 
dels serveis d’educació de Catalunya, d’acord amb 
l’article 45 de la LEC.»

Proposta de resolució sobre el trasllat del 
Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès 
Oriental del CAP Doctor Robert, de Badalo
na
Tram. 250-01084/10

Esmenes presentades
Reg. 71156; 71168 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 71156)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a informar de forma adequada del procés de 
trasllat del servei d’anàlisis clíniques del Laboratori 
clínic ubicat al CAP Dr. Robert de Badalona a l’Hos-
pital de Can Ruti del mateix municipi. S’ha de donar 
trasllat als agents implicats la informació econòmica 
que acompanya la decisió i la informació organitzati-
va, tant del personal, com dels serveis d’analítiques.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71168)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir el servei d’anàlisis clíniques a les 
poblacions del Barcelonès Nord i del Vallès Oriental 
amb la màxima qualitat, eficiència i que permeti as-
solir la massa crítica suficient per a l’ampliació de la 
cartera de serveis.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la viabilitat de l’empresa Expafruit, de 
Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-01088/10

Esmenes presentades
Reg. 71162 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71162)

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

Del punt 1

«1. Davant la incertesa respecte al futur dels llocs de 
treball de l’empresa Expafruit per la pèrdua del seu 
principal client, dóna suport a les accions endegades 
pels treballadors d’Expafruit SA de Sant Boi de Llo-
bregat en defensa dels seus llocs de treball.»

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

Del punt 2

«2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
dur a terme les actuacions contemplades en el protocol 
d’actuacions en els processos de reestructuració indus-
trial amb l’objectiu de donar continuïtat a l’activitat i 
mantenir el màxim nombre de llocs de treball.»

Proposta de resolució sobre les inversions a 
la regió sanitària de Girona
Tram. 250-01093/10

Esmenes presentades
Reg. 71157; 71170 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 71157)

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

«3. Treballar, en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Girona, per a aconseguir en el menor termini possible 
l’emplaçament definitiu per a la construcció del nou 
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, a la zona 
nord de la ciutat de Girona, com a hospital de refe-
rència que garanteixi la qualitat de l’atenció sanitària 
pública i com a factor clau per a la creació i el desen-
volupament del campus de salut de les comarques gi-
ronines i de tot Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71170)

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

Del punt 1

«1. Aplicar mesures pressupostàries justes, en funció 
de la despesa per càpita, per la regió sanitària de Gi-
rona en el període 2014-2015, atès que la regió dispo-
sa d’un 27% menys de recursos econòmics del sistema 
sanitari públic per persona i any que la resta de Cata-
lunya.»

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

Del punt 2

«2. Encarregar aquest any 2014 el nou projecte de 
l’Hospital Josep Trueta a la zona nord de la ciutat de 
Girona.»

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

Del punt 3

«3. Desenvolupar les actuacions previstes en el pla 
d’inversions de manteniment a l’Hospital Josep Trueta 
pel període 2014-2015.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Desenvolupar actuacions per tal de millorar les 
llistes d’espera 2014-2016, en el marc d’un pla d’acces-
sibilitat i resolució, tant per al diagnòstic com per al 
tractament, que garanteixin temps raonables d’espera 
i un màxim de sis mesos de demora en intervencions 
quirúrgiques.»

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

Esmenes presentades
Reg. 71169 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71169)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reforçar els mecanismes laborals i adminis-
tratius existents per garantir la presència i la partici-
pació dels treballadors en les decisions institucionals.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració del 
Pla de contractació pública alimentària
Tram. 250-01095/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71761; 71865).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport 
de persones
Tram. 250-01096/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71762; 71866).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la integració ta
rifària de Manlleu, Torelló i Ripoll a la sisena 
corona de transport metropolità
Tram. 250-01097/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71763; 71867).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el replanteja
ment de la norenovació del contracte a tre
balladors eventuals de l’Hospital de Sant Jo
an Despí Moisès Broggi
Tram. 250-01098/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71764; 71868).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’autopista AP7 
al pas per Figueres
Tram. 250-01099/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71765; 71869).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Mira
des, de Torredembarra
Tram. 250-01100/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71766; 71870).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar de l’Escola Bellaterra, de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01101/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71767; 71871).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71768; 71872).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construc
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, a Badalona
Tram. 250-01103/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71769; 71873).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71770; 71874).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 71771).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 71772).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 71773).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
les subvencions del Departament de Cultura 
a activitats d’artistes
Tram. 250-01108/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71774; 71875).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71775; 71876).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis of
talmològics de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01110/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 71791).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Muni
cipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01111/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71792; 71877).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
servei de rodalia de Tarragona fins a Vila
franca del Penedès
Tram. 250-01113/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71793; 71878).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’addició de la 
indicació de les platges de Comaruga en el 
panell informatiu de la sortida 3 de la carre
tera C32
Tram. 250-01114/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71794; 71879).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Associació 
Transatlàntica de Comerç i Inversió
Tram. 250-01115/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71795; 71880).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Municipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01117/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71796; 71881).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71797; 71882).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de 
l’atac contra el Pi de les Tres Branques
Tram. 250-01120/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71798; 71883).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Català 
de la Salut i els serveis sanitaris al Camp de 
Tarragona
Tram. 250-01121/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71799; 71884).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres d’im
permeabilització del pàrquing del CAP Cer
danyolaRipollet
Tram. 250-01122/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 71800; 71885).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Martorell
Tram. 250-01123/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Mixt (reg. 71801; 71886; 71934).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar de l’Escola Bellaterra, de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01124/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Mixt (reg. 71802; 71887; 71933).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Mixt (reg. 71803; 71888; 71932).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Mixt (reg. 71804; 71931).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis bancaris a les poblacions de 
menys de 1.000 habitants
Tram. 250-01127/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Mixt (reg. 71805; 71889; 71930).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament 
dels medicaments per al tractament de ma
lalties metabòliques
Tram. 250-01128/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Mixt (reg. 71776; 71890; 71929).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre dades la monito
rització i la conservació de dades personals
Tram. 250-01129/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Mixt (reg. 71777; 71891; 71928).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Mixt (reg. 71778; 71892; 71927).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Baldiri 
Reixac, de Badalona
Tram. 250-01131/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Mixt (reg. 71779; 71893; 71926).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construc
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, a Badalona
Tram. 250-01132/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Mixt (reg. 71780; 71894; 71925).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’asfaltar una pista forestal del Montseny
Tram. 250-01164/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70407 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat, Hortènsia Grau Juan, diputada, Marta 
Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per aturar obres asfaltat del ca-
mí forestal entre Sant Marçal i les Illes, al Parc Natu-
ral del Montseny, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Montseny, acaba d’adjudicar les obres 
per asfaltar 3.700 metres de la pista forestal existent 
des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre 
Sant Marçal i Les Illes, en ple Parc Natural del Mont-
seny i capçalera de la Tordera, amb la conseqüent en-
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trada de maquinària pesant, tala d’arbres, obertura de 
rases, moviments de terres, desviament i canalització 
d’aigües. La presència de dos establiments hotelers als 
dos extrems del vial, Sant Bernat i Sant Marçal, ha 
estat determinant en la planificació d’aquest projecte.

Segons la documentació que obra en el Projecte, l’ob-
jecte formal d’aquest nou vial és la unió dels dos prin-
cipals eixos de comunicacions del massís, fet que im-
plicarà un augment de la mobilitat i la freqüentació en 
un àmbit de màxima protecció, catalogat com a Zona 
de Reserva i Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Pai-
satgístic pel Pla Especial del Parc Natural del Mont-
seny. Aquest increment de la mobilitat tindrà conse-
qüències directes i indirectes sobre la flora, la fauna 
i els ecosistemes de la zona: afectació directa sobre 
hàbitats d’alt interès de conservació, alt risc d’atrope-
llament d’espècies de fauna protegides, i un augment 
considerable del risc d’incendi i d’erosió, així com un 
increment de la contaminació lumínica, acústica i at-
mosfèrica amb els conseqüents efectes sobre el medi.

No obstant, les motivacions que s’estan invocant per 
justificar la necessitat d’asfaltar aquest camí forestal, 
no s’ajusten a la realitat per tal com: 

– No hi ha veïns a la part alta de la vall de la Tordera. 
Per tant, no els cal cap carretera per estar comunicats.

– La mobilitat dels equips contra incendis està total-
ment assegurada amb la pista existent.

– L’estalvi econòmic que es pretén amb l’asfaltatge 
s’ha demostrat rotundament fals.

– La pretesa comunicació entre les comarques, està as-
segurada a través de la carretera que uneix la Costa del 
Montseny amb Santa Fe.

Aquest projecte va en contra dels objectius de protec-
ció, conservació i dels mateixos valors de desenvolu-
pament socioeconòmic d’una figura com la de Parc 
Natural i Reserva de la Biosfera.

Atès que tot i que el Parc Natural del Montseny és ti-
tularitat de la Diputació de Barcelona que el gestiona, 
el govern de la Generalitat no pot eludir el compliment 
de les seves competències en matèria de protecció del 
medi natural, quan es tracta d’espais amb alt nivell de 
protecció com és el cas del Montseny.

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

Proposta de resolució

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

Primer. Adoptar les mesures necessàries, amb caràc-
ter d’urgència, per tal de suspendre l’execució del Pro-
jecte aprovat per l’Ajuntament de Montseny, amb el 
vistiplau de la Diputació de Barcelona, consistent en 

les obres per asfaltar 3.700 metres de la pista forestal 
existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bo-
na, entre Sant Marçal i Les Illes, en ple Parc Natural 
del Montseny i capçalera de la Tordera.

Segon. Revisar de forma immediata el Projecte refe-
rit, amb criteris ambientals, de protecció del medi, de 
la biodiversitat i del paisatgístics, i adoptar les mesu-
res necessàries per tal d’impugnar-lo, anul·lar-lo i dei-
xar-lo sense efecte definitivament.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Salvador Milà i Sol-
sona, Hortènsia Grau Juan i Marta Ribas Frías, dipu-
tats GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’abolició de les 
detencions administratives a Israel i de su
port als presoners en vaga de fam
Tram. 250-01165/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt

Reg. 70665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, David Fernàndez i Ramos, por-
taveu del Grup Mixt, Quim Arrufat Ibáñez, portaveu 
adjunt del Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Proposta de resolució per abolir les detencions 
administratives a Israel i en suport als 
presoners en vaga de fam

És un fet reconegut per l’Organització de les Nacions 
Unides que els homes, les dones i els infants presoners a 
Israel reben un tracte inhumà (Maxwell Gaylard, repre-
sentant de l’ONU als Territoris Palestins Ocupats, 2011).

En aquests moments s’estima que hi ha un total de 
5.265 de persones palestines en presons israelianes, de 
les quals 20 són dones, 202 són nens (24 d’ells tenen 
menys de 16 anys) i 11 pertanyen al Consell Legislatiu 
Palestí, segons dades de Addameer (Prisoner Support 
and Human Rights Organisation).
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Les forces d’ocupació israelianes utilitzen el que es 
coneix com a «detenció administrativa», un procedi-
ment pel qual els detinguts són empresonats sense càr-
recs ni judici. L’exèrcit israelià duu a terme detencions 
administratives a l’empara de l’Ordre Militar 1226 la 
qual permet als comandants militars detenir una per-
sona durant un període de fins a 6 mesos si tenen «mo-
tius raonables per creure que la seguretat de la zona 
o la seguretat pública requereixen la detenció» això a 
la pràctica comporta que qualsevol palestí o palesti-
na pot ser detinguda administrativament, pel sol fet de 
ser-ho, sense dret a assistència jurídica.

A Israel la pràctica de la detenció administrativa s’ha 
convertit en part essencial del sistema legislatiu durant 
molts anys, cap dels diferents governs israelians ha es-
tat capaç de suprimir aquesta figura legal. Per tant, la 
possibilitat de ser víctima d’una detenció administra-
tiva és una amenaça permanent per tota la població 
palestina.

Ni als detinguts ni als seus advocats se’ls informa de 
les raons de la seva detenció; a més, no hi ha un límit 
explícit que estableixi el període màxim de temps pel 
qual una persona pot romandre detinguda, i en la ma-
jor part dels casos es prorroguen les detencions sense 
càrrecs. Actualment 186 presoners es troben detinguts 
i d’ells 9 són membres del Consell Legislatiu Palestí.

A més d’aquesta modalitat de detenció, il·legal segons 
el Quart Conveni de Ginebra, la població palestina en 
presons israelianes es sotmesa a interrogatoris de fins 
188 dies amb l’objectiu d’obtenir confessions per les 
seves condemnes. Nombrosos informes com el d’Am-
nistia Internacional (Informe Anual 2013) constaten 
que els detinguts són sovint sotmesos a tortures i trac-
tes cruels, inhumans i degradants, ja siguin aquests fí-
sics o psicològics. En alguns casos, hi ha indicis que 
algunes persones detingudes podrien haver mort com 
a resultat de les tortures.

Davant aquesta situació insostenible, el passat 24 d’abril 
els palestins retinguts sota detenció administrativa van 
iniciar una vaga de fam indefinida a les presons israe-
lianes. Les forces israelianes en aquests moments estan 
prenent mesures punitives contra ells com traslladar-los 
a diferents presons per trencar la seva unitat de lluita, 
recloure’ls en celes d’aïllament i impedir l’accés a l’ai-
gua i la sal, que és l’únic que els permet sobreviure a 
aquest dejuni. Hi ha denúncies que podrien constatar 
que en alguns casos als vaguistes se’ls ha subministrat 
aigua contaminada causant malalties gastrointestinals 
que agreugen el seu estat de salut ja de per si molt deli-
cat a causa de la perllongada restricció d’aliments.

A aquesta protesta s’han sumat 5.000 presoneres i pre-
soners palestins amb un dejuni temporal. En aquests 
moments hi ha dos reclusos, Aymaan Atabeesh i Adnan 
Sahaytah, que van iniciar una vaga similar fa més de 
tres mesos i que es troben en condició crítica i 40 va-
guistes més han estat hospitalitzats en els últims dies.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions oportunes davant el Govern 
de l’Estat per: 

1. Demanar l’abolició la figura de Detenció Adminis-
trativa al Govern d’Israel.

2. Demanar l’alliberament a tots i totes les preses pa-
lestines que es troben en presons israelianes sota la fi-
gura de detencions administratives o d’altres motius 
estrictament polítics.

3. Exigir l’abolició de qualsevol tipus de tortura i dany 
físic o psicològic als detinguts i als presos palestins.

4. Sol·licitar al Tribunal Penal Internacional de la Haya 
que jutgi el Govern d’Israel pels tractes inhumans i les 
tortures a les quals sotmet als i les recluses palestines, 
així com per les presumptes morts que ocasionades 
com a resultat de les mateixes.

5. Exigir l’alliberament immediat dels presos palestins 
que estiguin en un estat de salut crític per raons huma-
nitàries i donant-los-hi el tractament adequat.

6. Exigir la millora del sistema alimentari, higiènic i 
sanitari dels i les recluses palestines en presons israe-
lianes.

7. Exigir el compliment de totes les resolucions de 
l’ONU, i posar fi a l’ocupació dels territori palestí.

8. Exigir l’aplicació de la IV Convenció de Ginebra de 
1949, sobre el tracte a la població civil en els territoris 
ocupats.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Sara Vilà Galan, 
diputada del GP ICV-EUiA; David Fernàndez i Ra-
mos, portaveu, i Quim Arrufat Ibáñez, portaveu ad-
junt del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute a l’empresa Habitatges Municipals 
de Sabadell
Tram. 250-01166/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
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el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’empresa Habitatges Municipals de Sabadell (Vimu-
sa) té una llarga trajectòria a la ciutat de Sabadell en la 
construcció d’habitatge públic des de l’any 1967, amb 
una tradició de bon servei amb alt nivells de qualitat i 
bona gestió. Malgrat això, la situació actual ha portat 
l’empresa, de la mateixa manera que s’està produint al 
conjunt d’empreses públiques d’habitatge de Catalunya, 
a una situació crítica que dificulta la seva viabilitat.

Aquesta situació es produeix en part com a conse-
qüència de la manca de cobrament dels ajuts que la 
Generalitat té compromesos amb Vimusa per les di-
ferents promocions d’habitatge executades, amb un 
deute que es quantifica aproximadament en gairebé 
4.000.000 d’euros.

El delicat estat de comptes que pateix en aquests mo-
ments l’empresa Vimusa ha provocat que, per garan-
tir-ne la viabilitat futura, s’hagin hagut d’acomiadar 
set treballadors.

La manca de perspectives del sector de la construcció 
d’habitatge públic, sumada als incompliments de les 
Administracions en els pagaments pendents, així com 
en l’impuls de nous plans d’habitatge, fan que empre-
ses com Vimusa, que han demostrat la seva vàlua en 
la política d’habitatge des del dia que es va crear l’any 
1967, corrin el risc de desaparèixer, amb el conseqüent 
impacte en les polítiques socials i d’habitatge que això 
té per la ciutadania.

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. Elaborar un pla de pagaments del deute reconeguts 
per la Generalitat de Catalunya amb l’empresa d’Habi-
tatges Municipals de Sabadell, S.A., Vimusa, tot esta-
blint-ne un calendari per a l’acompliment.

2. Aprovar el Conveni General del Pla de l’Habitat-
ge de Catalunya i programar les aportacions previstes 
amb l’objectiu de garantir el pla per al Dret a l’Habi-
tatge i la viabilitat futura de les empreses d’habitatge 
del sector públic.

3. Establir un contracte-programa amb l’Ajuntament 
de Sabadell que permeti equilibrar el resultat de ca-
da exercici al previst en el pla econòmico-financer en 
compliment de la llei d’estabilitat pressupostària.

4. Definir un nou model financer que, amb col-
laboració a amb les entitats financeres, millori les con-

dicions de refinançament de l’empresa Vimusa, i obri 
línies de crèdit que permetin la continuïtat de l’acti-
vitat promotora en el sector públic i la recuperació de 
l’ocupació en el sector de la construcció.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Jordi Terrades i 
Santacreu i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les subvencions atorgades a les entitats 
allotjades en hotels d’entitats del Departa
ment de Benestar Social i Família
Tram. 250-01167/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Núria Segú Ferré, diputada, 
Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració.

Exposició de motius

Els Hotels d’Entitats de Catalunya, gestionats pel De-
partament de Benestar Social i Família, són equipa-
ments cívics que donen suport a les associacions i enti-
tats sense ànim de lucre que tenen finalitats cíviques i 
socials. Tal i com indica el decret 222/1996, del 12 de 
juny, dels equipaments cívics, els hotels d’entitats do-
nen suport logístic i tècnic a les entitats, els ofereixen 
espais de gestió i presten recursos tecnològics, materi-
al i formatius.

Les entitats que vulguin utilitzar les dependències i 
serveis dels hotels d’entitats hauran de complir el que 
estableix el reglament de règim intern de l’hotel i satis-
fer el preu públic establert per la Llei 5/2012, del 20 de 
març de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics, en els terminis corresponents.

Es dona la circumstància que la majoria d’aquestes en-
titats concorren a les convocatòries de subvencions del 
Departament de Benestar Social i Família que tenen 
subvencions concedides de diverses anualitats i pen-
dents de pagament per part del Govern de la Genera-
litat. Des del 2012 es succeeixen les denúncies i alerta 
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des d’aquestes entitats de l’impagament i acumulació 
de deute de la Generalitat. Aquests impagaments te-
nen un impacte directe en les entitats i posen en risc la 
sostenibilitat de les organitzacions i l’atenció dels col-
lectius més vulnerables de la societat. Algunes entitats 
fan públiques les dificultats que travessen, amb impor-
tants endarreriments de pagament de nòmines als seus 
professionals, ajustaments de plantilles, rebaixa de rà-
tios, desaparició de serveis i, de manera callada, la de-
saparició d’entitats.

Actualment, entitats allotjades en els diferents Hotel 
d’Entitats de Catalunya han estat desnonades per part 
del Govern al no poder fer front als pagaments dels 
locals, de l’assegurança obligatòria per poder fer ús 
de les dependències i els serveis de l’hotel d’entitats, 
obligacions establertes en el Decret 222/1996, de 12 de 
juny, dels equipaments cívics.

Posteriorment al desnonament, el Govern ha comuni-
cat a aquestes entitats que el deute del lloguer se’ls ha 
estat descomptat de la subvenció que tenen atorgada i 
pendent de pagament total o parcialment.

Entitats, com la Federació Catalana d’Alcohòlics Re-
habilitats allotjada a l’Hotel d’Entitat La Pau de Bar-
celona, manifesten que estan pendents de l’abonament 
per part de la Generalitat de la subvenció de l’any 2013 
i és per aquest motiu que no poden fer front a totes les 
despeses, per el que han hagut de prescindir d’algunes 
despeses per poder continuar prestant el servei i poder 
fer front als projectes previstos per l’entitat.

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. Fer efectius els pagaments endarrerits de les subven-
cions atorgades a les entitats que s’allotgen als hotels 
d’entitats que són titularitat del departament de Benes-
tar Social i Família.

2. Que les entitats allotjades als Hotels d’Entitats amb 
qui la Generalitat té deutes, no siguin desnonades per 
impagaments.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, i Núria Segú Ferré i Cristòfol 
Gimeno Iglesias, diputats del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el Centre de 
Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llo
bregat
Tram. 250-01169/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71466 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El Govern ha encarregat un estudi de viabilitat del 
trasllat del CTE d’Esplugues (Baix Llobregat) al CAR 
de Sant Cugat del Vallès.

El CTE d’Esplugues, amb una superfície de 17.650 
metros quadrats ubicats entre l’Avinguda Països Ca-
talans i el carrer Sant Mateu, acull entre d’altres instal-
lacions la Residència Joaquim Blume, l’Institut Joa-
quim Blume (amb uns 160 alumnes), la seu del Consell 
Català de l’Esport i instal·lacions esportives. Tot aquest 
complex dona servei a la ciutat d’Esplugues, però tam-
bé a la comarca del Baix Llobregat i d’altres comar-
ques veïnes.

La residència Blume, amb més de cinquanta anys 
d’existència, és un signe d’identitat de l’esport català, 
ha acollit destacats esportistes, i ha esdevingut l’epi-
centre de molts altres serveis que han donat lloc a la 
creació del CTE Esplugues.

L’Institut d’Educació Secundària Joaquim Blume, 
existeix des de fa vint-i-dos anys i ha estat capaç de 
donar resposta a les necessitats de centenars de beca-
ris del CTE Esplugues que hi han passat.

El CTE Esplugues és un projecte singular i específic 
en el que es pot compaginar la pràctica esportiva i la 
formació acadèmica.

El Consell Escolar i el Claustre de professors de l’Ins-
titut rebutgen la seva desaparició o trasllat i demanen 
que es trobin vies de finançament que facin viable el 
CTE Esplugues.

D’altra banda el tancament d’aquest espai i la seva 
possible venda per tal de proporcionar recursos econò-
mics extres a la Generalitat suposa una operació més 
que discutible que el Parlament ha de rebutjar.



30 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 346

3.10.65. TRAMITACIONS EN CURS 75

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Informar al Parlament, l’Ajuntament d’Esplugues, 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat, al Consell 
Escolar i Claustre de professors de l’Institut Joaquim 
Blume i als usuaris de la resta de serveis del CTE Es-
plugues sobre l’estudi de viabilitat del trasllat del CTE 
Esplugues i de les previsions del Govern en relació a 
aquest espai.

2. A mantenir el CTE Esplugues en el seu actual em-
plaçament d’Esplugues (Baix Llobregat) i assegurant 
la continuïtat de la totalitat dels serveis i instal·lacions 
que el conformen, renunciant a qualsevol operació de 
venda dels terrenys o de trasllat de les instal·lacions a 
una altra ubicació.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre els sistemes 
d’identificació utilitzats pels Mossos d’Es
quadra arran del conflicte de Can Vies, de 
Barcelona
Tram. 250-01170/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Durant els aldarulls produïts arran del desallotjament 
i enderrocament de Can Vies durant els darrers dies de 
maig i primers dies de juny el Cos de Mossos d’Esqua-
dra va procedir a retenir i identificar diverses persones 
que, segons sembla, van ser fotografiades amb diver-
ses peces de roba.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Presentar davant el Parlament l’informe jurídic que 
segons el Departament d’Interior avala la legalitat dels 
sistemes d’identificació utilitzats pels Mossos d’Es-
quadra arran del conflicte de Can Vies.

2. Demanar a la Comissió de Defensa del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona un informe sobre els siste-
mes d’identificació utilitzat pels Mossos d’Esquadra 
arran del conflicte de Can Vies.

3. Sol·licitar al Comitè d’Ètica Policial un pronuncia-
ment sobre els sistemes d’identificació utilitzats pels 
Mossos d’Esquadra arran del conflicte de Can Vies.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de re
forma de l’impost sobre el valor afegit dels 
serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 270-00010/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 71907).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 30.06.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 26.06.2014.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’economia del tercer sector
Tram. 302-00174/10

Esmenes presentades
Reg. 71580; 71745; 71757 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71580)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’econo-
mia del tercer sector (tram. 302-00174/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De modificació del punt 2, per afegir «calendaritzat» 

2) Dissenyar un pla de pagament dels deutes calenda-
ritzat dels deutes pendents a les entitats del Tercer Sec-
tor social des del 2010 en el termini de dos mesos.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

10. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Es-
tat per derogar la recent modificació de l’article 135 de 
la Constitució Espanyola per permetre que les CCAA 
puguin prioritzar el pagament dels serveis de salut, edu-
cació i serveis socials per davant de qualsevol altre 
que tingui com a destinatàries entitats financeres.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

11) Fixar un sòl d’inversió social en els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, incrementant en 2 le-
gislatures la inversió social fins a la mitjana europea.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

12. Ampliar la cobertura pública d’aquells programes 
d’economia social que són generadors d’ocupació i 
que creen condicions favorables per a la incorporació 
de la dona al mercat de treball en condicions d’igualtat 
(SAD – Servei d’Ajut a Domicili, Assistent Personal...).

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

13) Dotar a la contractació de serveis socials d’atenció 
a les persones d’un marc normatiu diferenciat, priorit-
zant les condicions tècniques i la qualitat de la pres-
tació per sobre de la oferta econòmica, suprimint les 
limitacions a les ofertes temeràries donant prioritat al 
projecte tècnic per tal de garantir uns serveis d’atenció 
personal de qualitat. En tot cas es garantiran les ràtios 
que estableix la normativa vigent, la contractació dels 
perfils professionals necessaris per l’atenció dels col-
lectius a qui va destinat el servei i les condicions labo-
rals fixades pels convenis col·lectius.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

14) Aplicar la metodologia SROI (Social Return on In-
vestment), que mesura el retorn social de les inversi-
ons dutes a terme i ens permet assignar els recursos als 
programes que generen més impacte social.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71745)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’economia del tercer 
sector (tram. 302-00174/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Introduir mecanismes necessaris en els processos 
de contractació pública, que tinguin en compte les es-
pecificitats de les entitats del tercer sector, la introduc-
ció de clàusules socials, i la valoració dels preus finals 
amb IVA.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Impulsar el pagament dels deutes pendents a les En-
titats del Tercer sector Social des del 2010 en el termi-
ni de tres mesos, d’acord amb la normativa d’estabilitat 
pressupostària i les disponibilitats de la Tresoreria.»

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

Del punt 3

«3. Avaluar els resultats del Pla Araccop 2013-2014, 
de foment de l’economia social, i convocar una nova 
edició per a l’any 2015 per promoure la viabilitat i el 
creixement de les entitats d’economia social.» 

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Impulsar un pla de millora per a les necessitats fi-
nanceres de les entitats del tercer sector que faciliti el 
seu l’accés al crèdit bancari. Per la seva part amb una 
major implicació de l’Institut Català de Finances, fa-
cilitarà el finançament d’aquestes entitats, mitjançant 
l’extensió del fons de garantia de l’economia social a 
les entitats del tercer sector. El Govern s’ha de com-
prometre a substituir progressivament les convocatòri-
es de subvencions, per a procediments de subvencions 
plurianuals que agilitzin i redueixin els costos de ges-
tió i de control i facilitar-ne l’accés.»

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

Del punt 5

«5. Continuar impulsant mesures d’enfortiment de la for-
mació del voluntariat, com és l’ampliació del vigent Pla 
de Formació del Voluntariat, la recuperació de l’Escola 
d’Estiu del Voluntariat i les actuacions previstes en el fu-
tur II Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Continuar impulsant una cartera de projectes d’in-
terès per el tercer sector que pugui abordar empreses 
interessades a desenvolupar projectes de RSC.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Comprometre’s, tal i com preveuen els punts 1 i 4 de 
les mesures orientades a la suficiència econòmica del 
Pla de Suport al Tercer Sector que estan desenvolupant 
conjuntament el Govern de la generalitat i la Taula del 
tercer Sector, a la millora de la concertació de places 
de serveis socials per tal de contribuir a una millora de 
l’estabilitat de les finances de les entitats que presten 
els serveis i garantir el manteniment de les bestretes en 
les convocatòries de subvencions al voltant del 80%.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Promoure els canvis legislatius a nivell estatal per 
tal d’afavorir el mecenatge amb el finançament privat 
dels projectes, i la millora dels incentius fiscals.»

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 71757)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’economia del tercer sector (tram. 302-00174/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1

1. [...] sempre respectant la normativa aplicable

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la situació actual del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 302-00175/10

Esmenes presentades
Reg. 71421; 71447; 71736; 71744 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71421)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció actual del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 302-
00175/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

1. El Parlament de Catalunya reitera la necessitat 
d’avaluar les funcions del CESICAT i garantir l’escru-
tini públic i el control parlamentari de la seva activitat 
d’acord amb la moció 75/X del Parlament, especial-
ment pel que fa a constata la necessitat de crear en seu 
parlamentària una Comissió d’Investigació per deter-
minar la possible relació de la Fundació CESICAT en 
diferents casos d’espionatge polític dels que s’ha tingut 
coneixement al llarg dels darrers mesos.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 3.0

3.0 Convertir l’actual fundació en un organisme pú-
blic, encarregat del control de la seguretat en les xar-
xes, separant les funcions relacionades amb la se-
guretat ciutadana que han de ser desenvolupades 
exclusivament pels cossos policials, en aquest cas els 
Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2014

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

 Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 71447)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret i San-
tos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la situació actual 
del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 302-00175/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 1

«1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
crear en seu parlamentària una Comissió d’Investigació 
per determinar la possible relació de la Fundació CESI-
CAT en diferents casos d’espionatge polític o de moni-
torització i vigilància massiva de l’activisme social dels 
que s’ha tingut coneixement al llarg dels darrers mesos.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 3.1

«3.1 Desvincular la Fundació CESICAT de qualsevol 
tasca relacionada amb qüestions susceptibles d’inves-
tigació policial, incloses les de monitorització de l’acti-
visme social, i/o judicial, que ha de ser responsabilitat 
directa d’una unitat específica i especialitzada del Cos 
de Mossos d’Esquadra.»

Palau del Parlament, 17 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 71736)

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó Tenesa, portaveu adjunt, Gemma 
Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la situació actual del 
Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 302-00175/10).

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

Del punt 3

«3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
que la Fundació CESICAT es mantingui sota la depen-
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dència del Departament d’Empresa i Ocupació en les 
funcions de promoció de la seguretat de les infraes-
tructures de la comunicació i de suport a les empreses 
i que es reguli la seva estructura interna com a Agèn-
cia Governamental i els mecanismes de control i segui-
ment de les seves activitats.»

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

Del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a enfortir la transparència i informació 
pública sobre el Departament d’Interior i el Cos dels 
Mossos d’Esquadra, especialment pel que fa a l’estruc-
tura dels serveis per àmbits i territoris, garantint la se-
guretat dels membres del cos i el compliment de la Llei 
de protecció de dades.»

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

Del punt 6

«6. El Parlament insta el Govern a crear un grup de 
treball del Cos de Mossos d’Esquadra integrat pel De-
partament d’Interior i els sindicats de mossos.»

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

J. Lluís Salvadó Tenesa, portaveu adjunt, Gemma Cal-
vet i Barot, diputada, del GP d’ERC

 Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71744)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació actual del Cos 
de Mossos d’Esquadra (tram. 302-00175/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.1.

«3.1 Desvincular la Fundació CESICAT de qualsevol 
tasca relacionada amb qüestions susceptibles d’investi-
gació policial i/o judicial, que ha de ser responsabilitat 
directa d’una unitat específica i especialitzada del Cos 
de Mossos d’Esquadra.»

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

Del punt 3.2.

«3.2 Mantenir la Fundació CESICAT sota dependèn-
cia del Departament d’Empresa i Ocupació, complint 
estrictament els objectius estratègics del Pla de Segu-
retat TIC a Catalunya, fomentant sinergies amb les 
empreses d’aquest sector i enfortint la seguretat de les 
infraestructures de la comunicació i la informació del 
sector públic, de les empreses i d els particulars, res-
tant al marge de qualsevol vinculació directa amb la 
investigació de possibles delictes.»

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

Del punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a elaborar i trametre al Parlament una me-
mòria anual per mitja del departament que tingui ads-
crites les funcions de seguretat electrònica tal i com ja 
es va aprovar a la moció 75/X.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a lliurar en seu parlamentària i publicar a 
la web del Departament d’Interior l’organigrama vi-
gent del cos de Mossos d’esquadra, amb l’estructura 
actual de la Direcció General de la Policia.»

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

Del punt 6

«6. Ateses les condicions especials de treball i els ris-
cos inherents a l’exercici de les seves funcions polici-
als, el Parlament de Catalunya insta el Govern a po-
tenciar l’activitat del grup de treball constituït dins del 
Consell de la Policia per tal que es garanteixi la par-
ticipació dels Mossos d’Esquadra en la determinació 
de les seves condicions de treball, ateses les particu-
laritats pel que fa a les seves funcions, horaris i règim 
estatutari.»

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la violència que generen els 
grups radicals i els organitzats
Tram. 302-00176/10

Esmenes presentades
Reg. 71448; 71482; 71734; 71746 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 71448)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la violència que generen els grups radicals i els orga-
nitzats (tram. 302-00176/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP Socialista

Al punt 1

«1. El Parlament de Catalunya, vistos els incidents ocor-
reguts després del desallotjament de “Can Vies”, al 
barri de Sants de la ciutat de Barcelona, dóna suport a 
les accions dutes a terme pels Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Urbana de Barcelona amb la finalitat de prote-
gir a les persones i els béns amenaçats pels aldarulls i 
restaurar l’ordre públic alterat i la seguretat ciutadana.

Tanmateix reconeix els esforços realitzats pels veïns i 
comerciants del barri de Sants, als que trasllada la se-
va solidaritat, i al Cos de bombers de l’Ajuntament de 
Barcelona, els serveis sanitaris i els voluntaris que han 
contribuït a pal·liar els danys ocasionats.

Per últim, reclama una revisió del conjunt de les actu-
acions per tal d’identificar els possibles errors, inclo-
sos els de coordinació, així com, específicament, els ca-
sos en què es pugui haver incorregut en un ús excessiu 
de la força i els procediments pels quals s’ha retingut, 
identificat i fotografiat a persones que participaven a 
les protestes.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista

Al punt 2

«2. El Parlament de Catalunya considera que qualsevol 
objectiu polític i social queda deslegitimat per l’ús de la 
violència i no pot menys que condemna fermament tota 
forma de protesta que comporti l’ús de qualsevol tipus la 
violència o la realització d’actes vandàlics que limitin 
els drets aliens o destrueixin el patrimoni de tots.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

Al punt 3

«3. El Parlament, de Catalunya promou l’aïllament i 
el rebuig social de la violència urbana i dels desordres 
públics. En aquest sentit, el Parlament convida tots els 
ciutadans i els mitjans de comunicació social a contri-
buir, cadascú des del seu àmbit, a expressar el rebuig a 
la violència urbana.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

Modificació del primer paràgraf del punt 4.a. Nova re-
dacció.

«4.a) Impulsar la investigació dels grups organitzats 
que, sota pretext d’una o altra ideologia o opció polí-
tica, inclouen entre les seves actuacions la violència, 
amb especial atenció als casos en què s’exerceix vio-
lència contra les persones.

En aquest sentit, el Departament d’Interior, en el ter-
mini de tres mesos, [...]» 

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP Socialista

Supressió del punt 4.b.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP Socialista

Supressió del punt 4.c.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

 Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 71482)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vio-
lència que generen els grups radicals i els organitzats 
(tram. 302-00176/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De modificació total dels apartats 1, 2 i 3 que queden 
redactats de la manera següent:

«1. El Parlament insta el Govern a impulsar un diàleg 
amb tots els grups parlamentaris i organitzacions mu-
nicipalistes i amb les principals entitats i moviments so-
cials (sindicats, PAH, Federació d’Associacions de Ve-
ïns, organitzacions empresarials i de comerciants, entre 
d’altres) per definir un nou enfocament de les polítiques 
de seguretat en casos de protestes i mobilitzacions de 
masses basat en la garantia dels drets d’expressió i ma-
nifestació pacífica de la ciutadania, que permeti l’aïlla-
ment social dels grups minoritaris violents.

2. Pel que fa al desallotjament de can Vies i els alda-
rulls posteriors, el Parlament: 

2.1. Expressa el seu suport a la declaració del dia 28 
de maig, de la Síndica de Greuges de Barcelona, en 
la que es «condemna enèrgicament qualsevol acte de 
violència» i s’insta «a reprendre amb urgència les ne-
gociacions per buscar la pau social en el conflicte de 
Can Vies».

2.2. Insta el Departament d’Interior a presentar abans 
d’un mes davant la Comissió d’Interior un informe ex-
haustiu sobre els dispositius policials aplicats en mo-
tiu del desallotjament de Can Vies i durant els dies 
següents, i una anàlisi de les possibles actuacions des-
proporcionades del Cos de Mossos d’esquadra a Bar-
celona i altres poblacions, que inclogui, en tot cas, in-
formació sobre les circumstàncies en què es va produir 
l’incendi d’una unitat mòbil de TV3 i d’una màquina 
excavadora, i sobre l’actuació policial a La Directa i 
les agressions patides per diversos professionals dels 
mitjans de comunicació, fets, tots ells, denunciats pel 
Col·legi de Periodistes i el Sindicat de Periodistes.

2.3. El Parlament insta el Govern a «que s’aprofiti el 
context polític i l’oportunitat de relleu al capdavant de 
la direcció dels mossos d’esquadra per tal que el De-
partament d’Interior obri una reflexió sobre el paper 
del Cos i prengui les mesures necessàries per evitar no-
ves actuacions de vulneració de drets i llibertats ciuta-
danes», tal com han demanat en un comunicat del 28 
de maig de 2014, el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya i el Consell de la Joventut de Barcelona.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al primer paràgraf de la lletra a de l’apartat 4

«a) Impulsar, de forma decidida, la investigació de 
les activitats dels grups radicals que aprofiten les con-

centracions de persones per actuar de forma violenta, 
d’aquells grups de l’esquerra radical que utilitzen la vi-
olència per assolir els seus objectius i dels grups orga-
nitzats anomenats popularment com bandes llatines i la 
dels grups feixistes, neonazis, xenòfobs i homòfobs que 
actuen a Catalunya i darrerament han protagonitzat 
agressions i actuacions violentes.»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 71734)

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó Tenesa, portaveu adjunt, Agnès Rus-
siñol i Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la violència que ge-
neren els grups radicals i els organitzats (tram. 302-
00176/10).

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

Al punt 1

«El Parlament considera que algunes pràctiques dels 
identificats massius no van ser proporcionades ni 
congruents amb la llei de seguretat ciutadana i insta 
el Departament d’Interior que remeti l’informe sobre 
les identificacions que es va lliurar a Fiscalia, sota el 
compliment de la Llei de protecció de dades.

De la mateixa manera, considera que el dispositiu po-
licial, en relació al moment d’intervenció pel desallot-
jament va ser desproporcionat, malgrat la bona feina 
que els agents van desenvolupar.»

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

Al punt 3

«El Parlament de Catalunya promou l’aïllament el re-
buig social de la violència urbana i dels desordres pú-
blics. En aquest sentit, el Parlament convida tots els 
ciutadans i els mitjans de comunicació social a contri-
buir, cadascú des del seu àmbit, a expressar el rebuig a 
la violència urbana.»

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

J. Lluís Salvadó Tenesa, portaveu adjunt, Agnès Russi- 
ñol i Amat, diputada, del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71746)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la violència que generen els 
grups radicals i els organitzats (tram. 302-00176/10).

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

Del punt 4.a

4.a) Continuar, de forma decidida, la investigació de 
les activitats de tots aquells grups radicals que aprofi-
ten les concentracions de persones per actuar de forma 
violenta, així com d’aquells grups organitzats anome-
nats popularment com bandes llatines.

En aquest sentit, el departament d’Interior, en el termi-
ni de tres mesos presentarà a la comissió d’Interior un 
informe on es defineixi la tipologia d’aquests col·lectius 
així com l’evolució dels mateixos en els darrers anys, 
els riscos que comporten per la seguretat pública i el 
balanç de l’activitat policial respecte a l’activitat delicti-
va que porten associada aquestes organitzacions.

Revisar l’organització i els mitjans de les unitats dedi-
cades a combatre aquest tipus de delinqüència adop-
tant les mesures que siguin necessàries per millorar la 
resposta a aquests fenòmens i l’increment de les mesu-
res d’investigació i vigilància.

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

Del punt 4.c

«4.c) Continuar la col·laboració amb la Fiscalia i el Po-
der Judicial per tal d’aplicar una resposta penal eficaç 
a les persones responsables d’aquests actes violents.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 4.d

«4.d) Donar compliment, amb caràcter d’urgència a la 
Resolució 476/X del Parlament de Catalunya especial-
ment pel que estableix: “S’ha de redactar o revisar el 
protocol d’actuació dels mitjans de comunicació que 
cobreixen informativament desordres públics. Aquests 
protocols han de garantir el dret dels ciutadans a la in-
formació, la integritat física dels ciutadans, periodistes 
i agents de policia i una actuació eficaç dels cossos po-

licials. El dit protocol l’han de fer el Govern juntament 
amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya.»

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural
Tram. 302-00177/10

Esmenes presentades
Reg. 71449; 71738; 71739; 71747 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 71449)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (tram. 302-
00177/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 4

«4. Incrementar les accions de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, en base a prioritats definides prè-
viament, a donar un salt qualitatiu i buscar [...].»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 71738)

A la Mesa del Parlament

Teresa Vallverdú Albornà, diputada, J. Lluís Salvadó 
i Tenesa, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural (tram. 302-00177/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 1

Assegurar línies de treball efectives entre l’Agencia 
Catalana del Patrimoni Cultural i l’Agència Catala-
na de Turisme per promoure el treball conjunt i com-
partir dades i informació. En aquestes línies de treball 
haurà de col·laborar també, amb els serveis de turisme 
i cultura de les Diputacions provincials i dels ajunta-
ments catalans.

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

Al punt 5

Potenciar les accions de promoció i captació del tu-
risme.

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

Al punt 6

Buscar nous vincles complementaris entre patrimoni 
i territori, entre la marca cultural i turística genèrica 
Catalunya i les marques turístiques específiques del 
territori.

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

Al punt 7

Establir els imports provinents de la taxa turística 
que estan previstos de destinar a matèria de promoció 
cultural i de patrimoni i definir l’ús que té previst do-
nar-hi el Departament de Cultura.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

Teresa Vallverdú Albornà, diputada, J. Lluís Salvadó 
i Tenesa, portaveu adjunt, del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71739)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
(tram. 302-00177/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De modificació total dels apartats 1, 6 i 7 que queden 
redactats de la manera següent:

«1. Crear el Fons per a la Recuperació, Reparació, 
Preservació del Patrimoni Natural i Cultural i la Mi-
llora del Turisme destinat a finançar polítiques de re-
ducció de l’impacte ambiental de l’activitat turística, 
la preservació del patrimoni cultural i el foment de no-
ves formes de turisme vinculades a la sostenibilitat.

1.1. El Fons es dota amb els ingressos obtinguts de 
Impost sobre les estades en establiments turístics, do-
tació que resta afectada a les despeses directament 
relacionades amb els objectius assenyalats a l’article 
següent.

1.2. Els departaments competents en matèria de me-
di ambient, sostenibilitat, d’economia, de cultura i de 
turisme són els encarregats de gestionar aquest Fons, 
en els termes i condicions que s’estableixin reglamen-
tàriament.

1.3. Es crea un Consell Assessor del Fons que comp-
tarà amb la participació de les entitats representati-
ves del sector turístic (Agència Catalana de Turisme, 
sector hoteler, càmpings, apartaments turístics i al-
bergs juvenils) i les associacions municipalistes que 
realitzarà tasques de participació i assessorament en 
els termes i condicions que s’estableixin reglamentà-
riament.

1.4. Els recursos del Fons seran aprovats d’acord amb 
un Pla d’acció plurianual que serà aprovat pel Govern 
i presentat al Parlament.

1.5. Els recursos del Fons s’han de destinar a projec-
tes o actuacions que persegueixin algun dels objectius 
següents: 

a) Recuperar recursos i espais naturals i rurals de Ca-
talunya, com entre d’altres, la conservació de parcs 
naturals i de zones d’interès ecològic i paisatgístic, re-
cuperació de camins per a la pràctica del senderisme i 
l’excursionisme, creació d’infraestructures d’interpre-
tació mediambiental, recuperació del patrimoni natu-
ral, manteniment de les activitats agràries tradicionals 
i de les artesanies locals.

b) Revaloritzar els elements patrimonials i de relle-
vància social, cultural i turística, com per exemple, la 
rehabilitació de patrimoni cultural; senyalització, il-
luminació i condicionament de recursos patrimonials; 
conservació de jaciments arqueològics; recuperació 
d’arquitectures populars; creació de centres per a la 
difusió de tradicions i valors etnogràfics.

c) Remodelar i rehabilitar zones turístiques i promoció 
del turisme rural i l’agroturisme.
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1.6. Com a mínim el 50% de la recaptació del Fons ha 
d’ésser destinat a les administracions locals, en funció 
de la recaptació corresponent per establiments i equi-
paments en les condicions que s’estableixi reglamen-
tàriament.

1.7. Els recursos procedents del Fons gestionats pels 
municipis han d’anar a projectes o actuacions que per-
segueixin les mateixes finalitats que les establertes pel 
Fons.»

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71747)

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’Agència Catalana del Patrimo-
ni Cultural (tram. 302-00177/10).

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

Del punt 1

«1. Continuar amb les línies de treball efectives entre 
l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural i l’Agència 
Catalana de Turisme per promoure el treball conjunt i 
compartir dades i informació. En aquestes línies de tre-
ball haurà de col·laborar també, els serveis de turisme de 
les Diputacions provincials i dels ajuntaments catalans.»

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

Del punt 5

«5. Potenciar les accions de promoció i captació del 
turista de proximitat: tant el català com el de la resta 
d’Espanya.”»

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

Del punt 7

«7. Informar sobre els imports provinents de la taxa 
turística que estan previstos de destinar a matèria de 
promoció cultural i de patrimoni així com l’ús que té 
previst donar-hi el Departament de Cultura.»

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la reconfiguració del mapa co
municatiu
Tram. 302-00178/10

Esmenes presentades
Reg. 71446; 71487; 71737; 71743 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 71446)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recon-
figuració del mapa comunicatiu (tram. 302-00178/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 4, nou text: 

4. Demanar al CAC un estudi per tal que els mitjans 
comunitaris puguin tenir la consideració de servei pú-
blic. Crear en el si del CAC un mecanisme de control 
per l’aplicació de la normativa sobre mitjans sense 
ànim de lucre, així com en l’elaboració i l’aplicació de 
polítiques que afectin el Sector.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

5. Establir que les obligacions pressupostàries per als 
serveis audiovisuals comunitaris s’adaptin a la seva 
naturalesa sense afany de lucre i basada en el volunta-
riat, per tal que no constitueixin una barrera econòmi-
ca en l’exercici de la llibertat d’expressió, així com per 
garantir la sostenibilitat d’aquests serveis.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació al punt 10

10. Prohibir que els mitjans comunitaris s’utilitzin per 
promoure iniciatives proselitistes, racistes, sexistes, 
feixistes o en general contràries als drets humans. El 
CAC s’encarregarà de vetllar d’aquests aspectes.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71487)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recon-
figuració del mapa comunicatiu (tram. 302-00178/10).

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

D’un nou punt

19) Facilitar suport d’assessorament legal, fiscal, la-
boral i de finançament a la creació de nous mitjans 
audiovisuals sota noves fórmules empresarials o de 
gestió (cooperatives de periodistes o d’usuaris, mitjans 
sense ànim de lucre, amb finançament via micromece-
natge o donatius, etc.).

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

20) Iniciar el diàleg amb representants de la societat 
civil i del sector periodístic i audiovisual per a redac-
tar una Llei del Dret a la Informació, que desenvolupi 
l’article 52 de l’Estatut i que defineixi també els drets i 
deures dels professionals de la informació, com a ga-
rantia d’una informació veraç i de qualitat.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

21) Negociar amb el Govern de l’Estat un replanteja-
ment del mapa de la televisió digital terrestre local que 
respongui a la necessitat de garantir pluralisme en la 
comunicació de proximitat del país.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

22) Promoure el recull i catalogació de la memòria 
audiovisual de Catalunya, a través de la creació, du-

rant l’any 2015, d’un arxiu històric de l’audiovisual de 
Catalunya, a partir dels arxius de les televisions locals 
i de l’arxiu de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals. Reclamar a RTVE la possibilitat de sumar 
a aquest arxiu els fons sonors de RNE a Barcelona i de 
TVE a Catalunya que resten guardats, i en bona part 
no digitalitzats, al Centre de Sant Cugat de RTVE.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

23) El Parlament de Catalunya es manifesta contrari 
a la possibilitat que s’elimini un múltiplex de TVC i re-
clama al Govern de l’Estat que s’estudiïn totes les solu-
cions tècniques possibles per a garantir la convivència 
en l’espai radioelèctric entre els 3 múltiplex atribuïts 
actualment a Catalunya i els nous serveis 4G.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 71737)

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Sergi Sa-
brià i Benito, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la reconfiguració del 
mapa comunicatiu (tram. 302-00178/10).

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

3. Instar el govern de l’estat que emprengui les refor-
mes legislatives oportunes que permetin que en cap cas 
s’entengui que els serveis audiovisuals sense afany de 
lucre impliquin necessàriament un servei de cobertu-
ra geogràfica restringida. L’àrea de cobertura quedarà 
definida per la finalitat pública i social del projecte.

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

4. Establir el CAC com a ens regulador dels mitjans 
comunitaris, un cop aprovada la seva regulació legis-
lativa a les Corts i al Parlament de Catalunya. 
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3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Establir per aquells serveis que compleixin la llei que 
les obligacions pressupostàries per als serveis audiovi-
suals comunitaris s’adaptin a la seva naturalesa sense 
afany de lucre i basada en el voluntariat, per tal que no 
constitueixin una barrera econòmica en l’exercici de 
la llibertat d’expressió ni impedeixin la sostenibilitat.

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

10. Prohibir que els mitjans comunitaris s’utilitzin per 
promoure iniciatives proselitistes, racistes, sexistes, 
feixistes o en general contràries als drets humans. El 
CAC s’encarregarà de vetllar d’aquests aspectes.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

15. Instar el Govern espanyol a planificar l’espai ra-
dioelèctric necessari per als mitjans comunitaris, així 
com a establir els criteris per tal que aquests mitjans 
accedeixin a l’autorització pertinent, així com a que 
compleixi i apliqui de forma immediata la disposició 
transitòria catorzena de la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual, que permet 
«als serveis de comunicació comunitaris sense ànim 
de lucre que estiguessin en funcionament abans de l’1 
de gener de 2009 [...] a optar a llicències o autoritza-
cions en l’àmbit de cobertura en el qual prestaven llur 
activitat».

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

16. Difondre de forma transparent la informació de la 
qual disposa el CAC sobre qui són els propietaris dels 
mitjans de comunicació que gaudeixen d’un llicèn-
cia administrativa per usar l’espai radioelèctric definit 
com a bé públic.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

17. Tal i com es va aprovar en la moció 87/X, afavorir i 
potenciar el model de gestió basat en la coresponsabi-
litat i la cogestió entre la propietat i professionals en el 
marc del mitjans de la CCMA.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2014

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Sergi Sa-
brià i Benito, diputat, del GP d’ERC
 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71743)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la reconfiguració del mapa co-
municatiu (tram. 302-00178/10).

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

Del punt 8

«8. Regular la situació dels mitjans comunitaris via llei o 
reglament, un cop establert el marc legal de la comunica-
ció, a través de la llei de la sostenibilitat i transparència del 
sector de la comunicació, actualment en tràmit parlamen-
tari, i fer-ho conjuntament amb la participació del sector.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Garantir que el CAC vetlli per què els mitjans de co-
municació no s’utilitzin per promoure iniciatives prose-
litistes, racistes, sexistes, feixistes o en general contràri-
es als drets humans. El Consell de Radiodifusió Lliure i 
comunitària s’encarregarà de vetllar d’aquests aspectes.»

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

Del punt 16

«16. Garantir l’accés al registre públic del CAC sobre 
qui són els propietaris dels mitjans de comunicació 
que gaudeixen d’una llicència administrativa per usar 
l’espai radioelèctric definit com a bé públic.»

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

Del punt 18

«18. Desenvolupar polítiques públiques que millorin 
la connectivitat, les telecomunicacions i els processos 
d’alfabetització digital i, alhora, impulsar que el sector 
privat desenvolupi les accions més adients per tal de 
garantir l’accés universal a les noves tecnologies. Ai-
xí mateix, s’ha de promocionar, en la mesura possible, 
l’ús de plataformes obertes.»

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures per a garantir la via
bilitat i l’estabilitat de les entitats socials
Tram. 302-00179/10

Esmenes presentades
Reg. 71486; 71742 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71486)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les me-
sures per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les en-
titats socials (tram. 302-00179/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat c del punt 2, que resta redactat de la se-
güent manera

c. Publicar a la web www.transparencia.cat i comuni-
car als interessats, en els propers dos mesos, el deu-
te acumulat des del 2010 i els pagaments pendents a 
persones usuàries, ajuntaments, entitats i empreses 
prestadores de serveis d’atenció a les persones vulne-
rables.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De dos nous apartats al final del punt 3

f. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Es-
tat per derogar la recent modificació de l’article 135 de 
la Constitució Espanyola, per permetre que les CCAA 
puguin prioritzar el pagament dels serveis de salut, 
educació i serveis socials per davant de qualsevol altre 
que tingui com a destinatàries entitats financeres.

g. Fixar un sòl d’inversió social en els pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya, incrementant en 2 legis-
latures la inversió social fins a la mitjana europea.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 6

6. Ampliar la cobertura pública d’aquells programes 
d’economia social que són generadors d’ocupació i 
que creen condicions favorables per a la incorporació 
de la dona al mercat de treball en condicions d’igualtat 
(SAD - Servei d’Ajut a Domicili, Assistent Personal...).

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 7

7. Dotar a la contractació de serveis socials d’atenció 
a les persones d’un marc normatiu diferenciat, priorit-
zant les condicions tècniques i la qualitat de la pres-
tació per sobre de la oferta econòmica, suprimint les 
limitacions a les ofertes temeràries, donant prioritat al 
projecte tècnic per tal de garantir uns serveis d’atenció 
personal de qualitat. En tot cas es garantiran les ràtios 
que estableix la normativa vigent, la contractació dels 
perfils professionals necessaris per l’atenció dels col-
lectius a qui va destinat el servei i les condicions labo-
rals fixades pels convenis col·lectius.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71742)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a garantir la vi-
abilitat i l’estabilitat de les entitats socials (tram. 302-
00179/10).

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

Del punt 1

«1. Aprovar, en el termini màxim de sis mesos, una 
instrucció interna, per a incorporar, als Departaments 
i organismes públics de la Generalitat, en la qual s’in-
corporin, com a mínim, les següents mesures destina-
des a simplificar la gestió de les subvencions de l’ad-
ministració de la Generalitat per part de les entitats:»

http://www.transparencia.cat
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.a

1.a) Sistematitzar i ordenar els terminis d’aprovació de 
les subvencions, sempre que sigui possible, fixant com 
a data límit per a la convocatòria el mes de febrer i per 
a la resolució, el mes d’abril 

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

Del punt 1.b

1.b) Aplegar, quan sigui possible, en una mateixa con-
vocatòria, tots els serveis d’una mateixa temàtica per 
tal de facilitar la tasca a les entitats que abasten un 
camp d’actuació més extens.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.e

«1.e) Introduir, de forma progressiva, la justificació 
econòmica a través d’una auditoria, d’una relació de 
les factures o de la tramesa de les mateixes per correu 
electrònic, bé i reservant-se la possibilitat de requerir 
els originals per a casos puntuals, d’acord amb la nor-
mativa reguladora de les subvencions.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.f

«1.f) Concentrar les subvencions que reben les entitats 
de diferents departaments de la Generalitat, sense que 
això representi necessàriament una disminució dels 
recursos que reben.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.h

«1.h) Establir i identificar clarament, per a cada sub-
venció, la unitat de gestió administrativa de referència 
de les entitats, dedicada a seguir tot el procés de rela-
ció entre aquesta i l’administració, des de l’etapa de 
sol·licitud fins a la justificació de la subvenció. Aquesta 
unitat de referència facilitarà, a través de les federa-
cions o dels recursos de la mateixa administració, els 
mecanismes de suport i formació necessaris per a la 
seva vinculació administrativa, atenent a la seva diver-
sitat d’estructures i dimensions.» 

7 Esmena núm. 7
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.j

«1.j) Garantir el suport econòmic i/o material a les fe-
deracions d’entitats per tal de reconèixer el seu paper 
com a prestadores de serveis comuns a les seves asso-
ciades.» 

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.k

«1.k) Avaluar, de forma sectorial i específica, el retorn 
social i associatiu de les convocatòries (a nivell d’in-
cidència en l’estabilitat de l’entitat i en el territori, d’i-
gualtat de gènere, per posar alguns exemples), com a 
mínim de forma bianual; i, d’acord amb aquesta, incre-
mentar les subvencions i els convenis plurianuals desti-
nats a les activitats i serveis que necessiten una mínima 
continuïtat.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Estudiar un possible acord amb les associacions 
municipalistes i les diputacions per tal de coordinar 
les actuacions de suport a les entitats del nostre país a 
partir de les següents propostes:» 

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.b

«2.b) Promoure el xarxanet com a portal únic de su-
port a les entitats, amb l’oferta dels diferents ajuts 
atorgats per totes les administracions públiques cata-
lanes i amb referències als ajuts de l’àmbit estatal i 
europeu.»

11 Esmena núm. 11

De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.c

«2.c) Estudiar que les entitats puguin sol·licitar, de for-
ma conjunta, ajudes a diverses administracions per 
un mateix programa; i permetre, en els casos en que 
aquestes siguin concedides, que només hagin de jus-
tificar-lo a una d’aquestes, d’acord amb la normativa 
reguladora de subvencions.»
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12 Esmena núm. 12
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.a

3. a) Impulsar una línia de finançament de circulant 
per a les entitats socials del país, conjuntament amb 
entitats financeres; i incloent el suport financer per a 
les fundacions i associacions de l’economia social i del 
tercer sector, en matèria de serveis socials, sanitaris i 
educatius.

13 Esmena núm. 13
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.b

«3.b) En el cas de les subvencions o altres sistemes de 
relació amb les entitats socials, en el moment que la si-
tuació de liquiditat de la Generalitat de Catalunya ho 
permeti el govern fixarà en les bases o els convenis els 
terminis de pagament i d’acord amb aquests, es pre-
veuran mecanismes de compensació en el supòsit que 
s’incompleixin, amb l’objectiu que les entitats socials 
no es vegin afectades per possibles endarreriments en 
els pagaments.» 

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.c

«3.c) Garantir, de forma progressiva, que en els casos 
necessaris i justificats es puguin establir bestretes del 
pagament d’una part important de la subvenció a l’ini-
ci del projecte.»

15 Esmena núm. 15
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.e

«3.e) Impulsar mecanismes per passar de les subven-
cions als convenis plurianuals amb aquelles entitats 
que rebin subvencions per un mateix programa per 
un període mínim de dos anys, en els casos que siguin 
econòmicament significatius.» 

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Efectuar un seguiment específic de l’aplicació als 
Departaments de la Generalitat de Catalunya i a les 
entitats que integren el seu sector públic de la incor-
poració de clàusules socials en la contractació pública 
i de les recomanacions derivades de l’Informe relatiu 

a la Moció 3/X del Parlament de Catalunya, contin-
guts en la Instrucció 1/2014, de 9 de gener, de l’Oficina 
de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, 
dictada en compliment de la Resolució 323/X del Par-
lament de Catalunya.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Articular una comissió de treball, amb presència 
dels agents socials, de representants del Tercer Sector 
Social de Catalunya i de representants dels Departa-
ments implicats de la Generalitat de Catalunya per tal 
de determinar uns indicadors d’aplicació de les clàu-
sules socials en la contractació pública de l’Adminis-
tració de la Generalitat i de les entitats que integren el 
seu sector públic, i d’efectuar-ne el seguiment corres-
ponent.»

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre el Projecte de llei orgànica per la 
qual es fa efectiva l’abdicació de Sa Majes
tat el Rei Joan Carles I de Borbó
Tram. 302-00180/10

Esmenes presentades
Reg. 71445; 71735 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 71445)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el Projecte de llei orgànica per 
la qual es fa efectiva l’abdicació de Sa Majestat el Rei 
Joan Carles I de Borbó (tram. 302-00180/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el text de la moció, nou text: 

El Parlament de Catalunya: 

1. Constata que l’aplicació de les previsions constituci-
onals pel que fa a la successió de la Corona, inclosa la 
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regulació via llei orgànica d’abdicació, tal com estipu-
la l’article 57.5 de la Constitució, no obsta a l’obertura 
d’un debat públic sobre la forma de govern i la forma 
d’estat d’Espanya.

2. Constata que la societat catalana i espanyola són 
democràticament madures i poden afrontar aquest de-
bat sobre la forma d’estat i de govern, juntament amb 
d’altres, en el marc d’una reforma constitucional de 
forma serena i amb naturalitat, essent que qualsevol 
transformació rellevant de la forma d’estat o de govern 
ha de ser sotmesa a la consideració de la ciutadania, 
que ha de tenir la darrera paraula.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 71735)

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Gemma 
Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el Projecte de llei 
orgànica per la qual es fa efectiva l’abdicació de Sa 
Majestat el Rei Joan Carles I de Borbó (tram. 302-
00180/10).

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

De tots els punts

«El Parlament de Catalunya declara que, com a con-
seqüència de l’abdicació del rei Juan Carlos I, en base 
al principi democràtic i al valor del pluralisme polí-
tic, s’hauria d’haver convocat un referèndum sobre la 
possibilitat de la restitució de la República o la conti-
nuïtat de la Monarquia, donat que les circumstàncies 
polítiques que van produir-se en el moment de la pro-
mulgació de la Constitució Espanyola el 1978 estaven 
totalment condicionades per la recent dictadura fran-
quista.»

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Gemma 
Calvet i Barot, diputada, del GP d’ERC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’una diputada
Tram. 234-00023/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 25.06.2014, DSPC-P 66

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juny 
de 2014, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades per la diputada Carme Pérez Martínez 
relatives a les activitats professionals, laborals o em-
presarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, 
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat de la 
diputada Carme Pérez Martínez.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
49/X, sobre l’ús de dispositius WiFi als cen
tres educatius
Tram. 290-00032/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 71397 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

A la Mesa del Parlament

Irene Rigau i Oliver, Consellera d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00032/10, sobre 49/X, sobre l’ús 
de dispositius Wi-Fi als centre educatius, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió d’En-
senyament i Universitats.

Barcelona, 16 de juny de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Ensenya-
ment (reg. 71397).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 22.07.2014 al 09.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 10.09.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2014.

Control del compliment de la Resolució 
215/X, sobre la continuïtat dels mòduls de 
participació i convivència als centres peni
tenciaris
Tram. 290-00179/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 71281 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Control de compliment de resolució

Núm. Resolució: 290-00179/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 215/X, 
sobre la continuïtat dels mòduls de participació i con-
vivència als centres penitenciaris.

Comissió Competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 215/X, sobre la con-
tinuïtat dels mòduls de participació i convivència als 
centres penitenciaris (núm. tram. 290-00179/10), pel 
que fa a l’apartat b) us trameto, en document adjunt, 

l’informe elaborat pel director general de Serveis Pe-
nitenciaris.

Barcelona, 16 de juny de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Control del compliment de la Resolució 
487/X, sobre l’estació de tren de Camallera i 
l’establiment d’un servei de rodalia ferrovià
ria a Girona
Tram. 290-00435/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70656 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2014

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 487/X, sobre l’esta-
ció de tren de Camallera i l’establiment d’un servei de 
rodalia ferroviària a Girona (tram. 290-00435/10), us 
informo del següent:

El passat 24 de març de 2014 van entrar en funciona-
ment els serveis de rodalia de Girona, que han introdu-
ït millores importants en les comunicacions inter nes 
de les comarques gironines i també amb la connexió 
amb el Maresme.

Es va posar en servei la nova línia RG1, que connec-
ta directament les comarques del Maresme, la Selva, el 
Gironès i l’Alt Empordà amb 16 trens de dilluns a di-
vendres. Aquest servei es presta com a perllongament 
d’alguns combois de la línia R1, que acabaven a Maça-
net de la Selva, de forma que es pot fer la comunicació 
directa entre Mataró, Blanes, Girona, Figueres i la resta 
d’estacions intermèdies, sense necessitat de transbord.

Els 8 trens que acabaven el trajecte a Maçanet de la Sel-
va s’allarguen fins a Figueres, que és l’estació on s’ini-
cien també les 8 expedicions en sentit Blanes, Girona 
i Mataró. Els nous trens, sumats als que actualment ja 
disposen els municipis gironins, permeten disposar de 
freqüències de pas d’entre 30 minuts i una hora, segons 
l’estació i la franja horària. Així mateix, la connexió di-
recta de Mataró i Blanes amb Girona i Figueres, fins 
aleshores inexistent, es cobreix amb una freqüència 
d’un tren cada dues hores. La millora dels serveis ferro-
viaris a Girona es complementarà amb la incorporació 
dels nous serveis al sistema tarifari integrat de l’ATM 
de Girona al segon semestre d’aquest any.
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Per tant, sumant tots els serveis de tren, a partir del dia 
24 de març el municipi de Camallera com també els 
de Riudellots, Fornells de la Selva, Celrà, Bordils-Ju-
ià, Sant Jordi Desvalls, Sant Miquel de Fluvià i Vila-
malla disposen de 32 expedicions diàries. Això supo-
sa un increment del servei del 100% respecte l’oferta 
anterior que era de 16 trens. A la resta d’estacions, 
on també s’hi aturen els serveis de mitja distància, hi 
ha 60 expedicions al dia en els casos de Figueres i 
 Flaçà, i 62 a les estacions de Girona, Caldes de Mala-
vella, Sils i Maçanet de la Selva.

Els horaris dels nous serveis s’han dissenyat per com-
plementar l’oferta actual i per oferir la possibilitat 
d’arribada a Girona i Figueres en unes hores adequa-
des per atendre, principalment, les necessitats de mo-
bilitat per motius laborals o d’estudis.

Pel que fa a la possibilitat que els serveis de mitja dis-
tància puguin aturar-se a l’estació de Camallera la di-
ficultat es troba en la llargada de l’andana de l’estació 
que hores d’ara és insuficient per a garantir la segure-
tat necessària en l’explotació dels serveis. No obstant, 
com s’ha esmentat, el municipi de Camallera ha doblat 
la seva oferta ferroviària amb l’entrada en servei dels 
serveis de rodalia de Girona.

També s’ha reclamat a ADIF la realització de les mi-
llores en l’estació i que es garanteixi l’oferta d’un ser-
vei adequat als usuaris.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
492/X, sobre el projecte de construcció d’un 
magatzem subterrani de gas a Balsareny
Tram. 290-00440/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70657 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2014

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 492/X, sobre el pro-
jecte de construcció d’un magatzem subterrani de gas 
a Balsareny (tram. 290-00440/10), us informo del se-
güent:

L’empresa Gas Natural va fer una presentació del pro-
jecte a Manresa el 19 de juny de 2012.

Igualment es varen fer altres actes al territori, com el 
24 de juliol de 2012, a l’Ajuntament de Balsareny, en 

el qual hi van participar representants de l’Adminis-
tració catalana.

Durant la tramitació es varen fer les següents informa-
cions públiques i notificacions a ajuntaments:

– data de publicació al DOGC: 18/11/2008
– data de publicació al BOE: 21/11/2008
– informació als Ajuntaments afectats (Balsareny i 
Navàs): escrit de data 08/10/2008

El 8 de juny de 2012, l’empresa va demanar la conces-
sió de l’explotació al Ministeri d’Indústria, ja que la 
seva tramitació i autorització no depèn de la Generali-
tat sinó de l’Administració de l’Estat.

Tanmateix, actualment no ha entrat cap sol·licitud 
d’au torització ambiental relacionada amb el projec-
te de construcció d’un magatzem subterrani de gas a 
Balsareny.

En el cas que es presenti una sol·licitud en aquest sen-
tit, es tindran en compte les consideracions que es 
plantegen a la resolució del Parlament.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 494/X, 
sobre els resultats de l’informe del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
de Catalunya amb relació a la viabilitat econò
mica del canal SegarraGarrigues
Tram. 290-00442/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 71495 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 494/X, sobre els resultats de l’informe del 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
de Catalunya amb relació a la viabilitat econòmica del 
canal Segarra-Garrigues, us trameto, en annex, la in-
formació facilitada per la Secretaria del Govern.

Barcelona, 20 de juny de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència
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Annex
En relació amb la Resolució 494/X, informem del se-
güent:

A hores d’ara, el Govern no disposa de cap informe 
del Consell Assessor per al Desenvolupament Soste-
nible sobre la viabilitat econòmica del Canal Segarra-
Garrigues.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari

Control del compliment de la Resolució 
495/X, sobre la Reserva de la Biosfera de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 290-00443/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00443/10, sobre 495/X, sobre la 
Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural.

Barcelona, 16 de juny de 2014

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

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
70651).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 17.07.2014 al 04.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 05.09.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2014.

Control del compliment de la Resolució 
543/X, sobre la llengua catalana en l’àmbit 
de la justícia
Tram. 290-00488/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 71282 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2014

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 543/X, sobre la 
llengua catalana en l’àmbit de la justícia (tram. 290-
00488/10), us trameto, en un document adjunt, l’infor-
me elaborat per la Secretaria de Relacions amb l’Ad-
ministració de Justícia:

Barcelona, 16 de juny de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Control del compliment de la Resolució 
553/X, sobre la llar d’infants La Font del Rie
ral, de Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 290-00498/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70569 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2014

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 553/X, sobre la llar 
d’infants La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de Ron-
çana (tram. 290-00498/10), us informo del següent:

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix 
en l’article 74, apartat 1, que la creació de centres pú-
blics de titularitat de les administracions locals es fa 
per conveni:

«Correspon al Govern, en el marc de la programació 
educativa, crear i suprimir centres educatius públics. 
La creació de centres públics de titularitat de les admi-
nistracions locals es fa per conveni».

A instància de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ron-
çana, el 21 de maig de 2010, és va signar el conveni 
per a la creació de l’Escola Bressol La Font del Rieral, 
de titularitat municipal.
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Posteriorment, el 18 de juny de 2013, a petició del mu-
nicipi, es va signar el conveni per la supressió de l’Es-
cola Bressol La Font del Rieral. Des del Departament 
d’Ensenyament es va informar a L’Ajuntament de San-
ta Eulàlia de Ronçana de l’establert en la clàusula se-
tena de l’annex 1 de l’Ordre EDC/233/2006, de 28 
d’abril, relativa al termini mínim de manteniment del 
servei.

La data d’efectes de la baixa de la llar d’infants és el 
31 d’agost de 2012. En conseqüència, aquest edifici no 
està afectat a cap servei públic d’ensenyament.

En tot el procés de creació i de supressió de l’Escola 
Bressol La Font del Rieral, s’ha seguit el procediment 
establert en la normativa vigent.

Barcelona, 16 de juny de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 70653 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2014

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 76/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures per a afrontar la violència per 
motius polítics (tram. 390-00076/10), us informo del 
següent:

El Departament d’Interior condemna qualsevol acte 
que atempti contra la llibertat d’expressió i garanteix 
el dret de totes les persones a expressar-se lliurament; 
està atent a les activitats i les actituds que, motivades 
per l’odi o per qualsevol altra forma de discriminació, 
tracten de limitar els drets i les llibertats de la ciuta-
dania i continuarà treballant, d’acord amb el que pre-
veu l’ordenament jurídic, per a la persecució d’aquelles 
persones o grups que volen imposar qualsevol forma 
d’anarquia o de violència.

Barcelona, 16 de juny de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 77/X, 
sobre la seguretat ciutadana
Tram. 390-00077/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

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 390-00077/10, sobre 77/X, sobre la se-
guretat ciutadana.

Barcelona, 16 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
70666).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (de l’11.07.2014 al 31.07.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà l’1.09.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2014.

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 71387 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2014

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 78/X, sobre els drets de les 
dones (tram. 390-00078/10), us informo que en rela-
ció amb el punt a) el passat dia 14 de juny el Consell 
Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), òrgan 
col·legiat de participació i consulta de l’Institut Català 
de les Dones (ICD) ha demanat la retirada immediata 
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de l’Avantprojecte de llei orgànica de protecció de la 
vida del concebut i dels drets de la dona embarassa-
da. El Ple d’aquest òrgan va aprovar una resolució que 
farà arribar al Ministeri de Justícia, a la Presidència 
del Congrés dels Diputats i a tots els grups polítics del 
Congrés dels Diputats.

Pel que fa al punt b) us informem que l’ICD expressa 
la seva conformitat i es posa a disposició de col·laborar 
amb el grup de treball del Parlament sobre la interrup-
ció voluntària de l’embaràs per a estudiar l’establiment 
d’un marc normatiu sobre aquesta matèria.

Amb relació al punt c) us fem avinent que en el marc 
del Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015, 
l’any 2013 es va signar un Acord marc de col·laboració 
entre la Secretaria General d’Ocupació i Relacions La-
borals i l’ICD per a desenvolupar actuacions i políti-
ques en matèria d’ocupació i relacions laborals des de 
la promoció de la igualtat entre les dones i els homes 
amb la incorporació i l’aplicació de la perspectiva de 
gènere. Fruit d’aquest acord, el febrer de 2014 es va 
signar un Conveni específic de col·laboració entre la 
Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i l’ICD 
per a la posada en marxa i el desenvolupament, al llarg 
del 2014, d’actuacions com les següents:

– Sensibilització sobre igualtat d’oportunitats de dones 
i homes al mercat de treball i foment de la participació 
laboral de les dones.

– Promoció de la igualtat i la qualitat en el treball a les 
empreses.

– Promoció de les dones a càrrecs de responsabilitat i 
direcció i suport a l’emprenedoria.

– Incorporació del principi d’igualtat d’oportunitats i 
de la transversalització de gènere al Programa Opera-
tiu 2014-2020 del Fons Social Europeu (FSE).

– Promoció d’accions encaminades a eradicar la vio-
lència de gènere a l’àmbit laboral.

Pel que fa al punt d) us informo que s’impulsa que les 
empreses catalanes dissenyin i implementin plans d’i-
gualtat i mesures d’organització del temps que facilitin 
la conciliació de la vida laboral i personal mitjançant 
les actuacions següents:

– Formació, tant presencial com en línia, sobre meto-
dologia i eines per elaborar plans d’igualtat i per incor-
porar mesures per promoure la igualtat d’oportunitats 
a les empreses. Aquestes actuacions inclouen forma-
ció diversa sobre prevenció i abordatge de l’assetja-
ment sexual i per raó de sexe, igualtat salarial, organit-
zació del temps i conciliació, etc.

– El Servei d’Igualtat i Qualitat en el Treball per a Em-
preses ofereix informació, orientació i suport indivi-
dualitzat per a la gestió de la igualtat d’oportunitats i 
l’organització del temps a les empreses.

– Registre de plans d’igualtat: té com a objectiu la vi-
sibilitat i el reconeixement públic de les empreses que 
han elaborat un pla d’igualtat propi i proporciona a 
l’Administració informació relativa sobre el tipus de 
mesures implantades. Les empreses poden presentar 
el seu pla d’igualtat prèvia revisió i validació tècnica 
de l’Administració. Els plans d’igualtat registrats es 
poden consultar a través del Catàleg de Plans d’Igual-
tat ubicat a la pàgina web del Departament d’Empresa 
i Ocupació.

– La Direcció General de Relacions Laborals i Qua-
litat en el Treball dóna suport a la Iniciativa per a la 
reforma horària, Ara és l’hora. El Consell Nacional de 
les Dones de Catalunya s’hi ha adherit i durà a ter-
me les actuacions necessàries per donar suport a les 
mesures que fan possible la transició cap a la reforma 
horària.

Sobre el punt e) el Govern de la Generalitat ha apro-
vat avui el decret llei pel qual s’estableixen mesures 
urgents per a l’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local (LRSAL) a Catalunya. Aquesta norma, 
que dota els ajuntaments d’instruments jurídics per fer 
front a la reforma local de l’Estat, és un instrument 
jurídic transitori fins que s’aprovi la Llei de governs 
locals de Catalunya, que desenvolupa la competència 
exclusiva en matèria de règim local que preserva l’Es-
tatut d’autonomia.

En relació amb el punt f) el Departament de Benestar 
Social i Família garanteix les aportacions necessàries 
als ajuntaments en el contractes programa per a políti-
ques de dones que garanteixin els serveis d’informació 
i atenció a les dones. Durant els darrers cinc anys els 
pressupost destinat als contractes programes ha estat 
el següent: 

– 2010: 2.670.437,49 €
– 2011: 2.821.079,13 €
– 2012: 2.903.531,32 €
– 2013: 2.905.299,85 €
– 2014: 2.886.500,00 €

Pel que fa al punt g) la Inspecció de Treball de Catalu-
nya (ITC) ha planificat, dins els seus objectius, actua-
cions adreçades al control del compliment de les obli-
gacions que, en matèria d’igualtat i no discriminació, 
estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la 
igualtat efectiva de dones i homes, i la disposició ad-
dicional 16a de la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat de treball. 
Les actuacions s’orienten principalment a:

– Lluita contra la discriminació de gènere, específica-
ment en el control de la discriminació salarial per raó 
de gènere

– Control de l’elaboració i aplicació dels plans d’igualtat

– Protocols d’assetjament sexual.
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Per reforçar l’actuació de la ITC en aquest àmbit es fa 
difusió a través del web de l’ICD de les seves funci-
ons i es facilita la informació dels mecanismes que la 
ITC ofereix per combatre la discriminació laboral de 
les dones.

(http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menui-
tem.cd59b061552b62b439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid
=777e5b605bc25410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
&vgnextchannel=777e5b605bc25410VgnVCM200000
9b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default)

En relació amb el punt h) sobre incorporar clàusules 
d’igualtat als plecs de condicions de les contractacions 
del sector pública i fer el seguiment de llur compli-
ment, us informo que la subscripció de contractes és 
un aspecte clau de les administracions públiques, tant 
des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu. És per 
aquest motiu que és essencial intervenir en aquest àm-
bit per integrar de forma efectiva la perspectiva de gè-
nere amb l’objectiu d’assolir la igualtat de dones i ho-
mes. En aquest context s’han fet diferents accions:

– Materials de recolzament. Guia per a la Inclusió de 
clàusules contractuals de caràcter social, elaborada 
per la Junta Consultiva de Contractació Administra-
tiva de la Generalitat de Catalunya. Pretén ser un ins-
trument útil i pràctic de cara a facilitar a les persones 
professionals concernents el compliment dels mandats 
legals sobre la matèria, i amb aquesta finalitat posa a 
la seva disposició una argumentació jurídica i una àm-
plia gama d’exemples, clàusules tipus, bones pràcti-
ques, consells i recomanacions.

– L’ICD ha organitzat activitats formatives adreçades 
al personal tècnic de l’Administració de la Generalitat 
i de l’Administració local encarregat de redactar i dili-
genciar els plecs dels contractes públics.

D’altra banda, cal recordar que en l’actualitat es troba 
en tramitació parlamentària la Proposició de llei d’igu-
altat efectiva entre dones i homes. Aquest text legal re-
cull de forma explicita el deure de les administracions 
públiques catalanes d’incloure criteris d’igualtat en els 
seus contractes i subvencions. L’aprovació d’aquesta 
Llei per part del Parlament de Catalunya suposarà un 
important pas endavant en aquest àmbit.

Barcelona, 17 de juny de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

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 390-00079/10, sobre 79/X, sobre la pèr-
dua de drets en matèria sanitària, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 16 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
70667).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (de l’11.07.2014 al 31.07.2014) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà l’1.09.2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2014.

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

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

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 390-00080/10, sobre 80/X, sobre les conse-

http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.cd59b061552b62b439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=777e5b605bc25410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=777e5b605bc25410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.cd59b061552b62b439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=777e5b605bc25410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=777e5b605bc25410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.cd59b061552b62b439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=777e5b605bc25410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=777e5b605bc25410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.cd59b061552b62b439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=777e5b605bc25410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=777e5b605bc25410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.cd59b061552b62b439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=777e5b605bc25410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=777e5b605bc25410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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qüències sanitàries de les retallades, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 16 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
70668).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (de l’11.07.2014 al 31.07.2014) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà l’1.09.2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2014.

Control del compliment de la Moció 83/X, 
sobre les polítiques de conservació i gestió 
del medi natural
Tram. 390-00083/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció amb núme-
ro de tramitació 390-00083/10, sobre 83/X, sobre les 
polítiques de conservació i gestió del medi natural, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Barcelona, 16 de juny de 2014

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

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
70652).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 

hàbils (del 25.07.2014 al 15.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 16.09.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2014.

Control del compliment de la Moció 89/X, 
sobre l’increment de les tarifes del transport 
metropolità i el finançament del transport 
públic
Tram. 390-00089/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 70658 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2014

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 al punt 5 de la Moció 89/X, sobre l’incre-
ment de les tarifes del transport metropolità i el finan-
çament del transport públic (tram. 390-00089/10), us 
informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha plan-
tejat a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 
de Barcelona la necessitat de valorar una millora de 
les condicions d’accés a la targeta bonificada per a les 
persones desocupades, tot garantint la sostenibilitat 
econòmica del conjunt del sistema de transport públic.

Barcelona, 17 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 108/X, 
sobre les persones en situació de depen
dència
Tram. 390-00108/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 71388 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2014

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 2.a) de la Moció 108/X, so-
bre les persones en situació de dependència (tram. 
390-00108/10), us informo que d’acord amb els grups 
parlamentaris, un cop hagi tingut lloc el Consejo Ter-
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ritorial de Servicios Sociales y del Sistema Para la Au-
tonomia y Atención a la Dependencia durant el mes 
de juliol es convocarà la Comissió de Seguiment per 
a l’Autonomia i Atenció a la Dependència per poder 
compartir la informació que allà se’ns faciliti.

Barcelona, 17 de juny de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre l’Informe de política lingüística 
del 2012
Tram. 354-00240/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, tin-
guda el 19.06.2014, DSPC-C 440.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre el nou pla de viabilitat per al 
Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00241/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 19.06.2014, DSPC-C 440.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co
operació amb el conseller de la Presidència 
sobre els plans anuals de cooperació al des
envolupament corresponents al 2013 i 2014
Tram. 354-00288/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 15, tinguda el 
20.06.2014, DSPC-C 442.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co
operació amb el conseller de la Presidència 
sobre el balanç dels plans anuals de coope
ració al desenvolupament corresponents al 
2011 i 2012
Tram. 354-00289/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 15, tinguda el 
20.06.2014, DSPC-C 442.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera
ció amb el conseller de la Presidència sobre 
la sol·licitud d’ingrés de la Generalitat a l’Or
ganització Internacional de la Francofonia
Tram. 354-00301/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 15, tinguda el 
20.06.2014, DSPC-C 442.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre l’incendi de Tivissa (Baix Ebre)
Tram. 354-00304/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 71374).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 20.06.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre el trasllat del Centre de 
Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llo
bregat (Baix Llobregat)
Tram. 354-00305/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 71467).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 25.06.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Francesc 
Pena, conseller delegat de la Xarxa Audio
visual Local, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01318/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Robert Se
rentill, president de l’Associació Catalana de 
Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audio
visual i de publicitat institucional per a afavo
rir la transparència i la sostenibilitat del sec
tor de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01319/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Roger Lop
pacher i Crehuet, president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01320/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Brauli Duart 
i Llinares, president de la Corporació Cata
lana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01321/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Josep Ma
ria Carbonell i Abelló, degà de la Facultat 
de Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01322/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Carles 
Ayats, president de l’Associació Catalana de 
Premsa Comarcal, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat insti
tucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01323/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Alfons Udina, 
president de l’Associació de Mitjans d’Infor
mació i Comunicació, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01324/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Lluís Gen
drau, president de l’Associació de Publica
cions Periòdiques en Català, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01325/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Xavier Gui
tart i Domènech, president del Clúster de 
la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01326/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de José Ángel 
Abancens, president de l’Associació Empre
sarial de la Publicitat, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01327/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Frederic Ca
no, president de Televisions Digitals Inde
pendents, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01328/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Xavier Abe
lló, president de la Coordinadora de Televi
sions Públiques Locals, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01329/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Manel Ra
mon, en representació de la Federació Ca
talana de Ràdios Locals, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01330/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Roger Lop
pacher i Crehuet, president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01339/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Brauli Duart 
i Llinares, president de la Corporació Cata
lana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01340/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Robert Se
rentill, president de l’Associació Catalana 
de Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01341/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Col·legi de l’Audiovisual de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01342/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Fascicle tercer
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de Teleespectadors Associats de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audio
visual i de publicitat institucional per a afavo
rir la transparència i la sostenibilitat del sec
tor de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01343/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Joan Barata 
i Mir, director adjunt de l’Observatori de la 
Llibertat d’Expressió de l’Organització per a 
la Seguretat i la Cooperació a Europa, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01344/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Josep Ma
ria Carbonell i Abelló, degà de la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blan
querna de la Universitat Ramon Llull i expre
sident del Consell de l’Audiovisual de Catalu
nya, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01345/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Josep Ma
ria Català Domènech, degà de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01346/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Francisco 
Javier Ruiz Collantes, degà de la Facultat de 
Comunicació de la Universitat Pompeu Fa
bra, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01347/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Jordi Mon
taña, rector de la Facultat d’Empresa i Co
municació de la Universitat de Vic, amb rela
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01348/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Xavier Gui
tart i Domènech, president del Clúster de 
la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01349/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Albert Jorda
na, director gerent de Vallès Oriental Televi
sió, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01350/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Josep Ma
ria Martí, director de l’Observatori de la Rà
dio a Catalunya i professor del Departament 
de Comunicació Audiovisual i Publicitat de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01351/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Miquel de 
Moragas Spà, president de l’Associació Es
panyola d’Investigació de la Comunicació i 
investigador de l’Institut de la Comunicació 
i del Departament de Mitjans, Comunicació i 
Cultura de la Universitat Autònoma de Barce
lona, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audio
visual i de publicitat institucional per a afavo
rir la transparència i la sostenibilitat del sec
tor de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01352/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Neus Bonet, 
degana del Col·legi de Periodistes de Catalu
nya, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01353/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Artemio Rallo, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni
versitat Jaume I, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01354/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Ramon Es
puny Solé, president del Sindicat de Perio
distes de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat insti
tucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01355/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Joan Majó, 
exdirector general de la Corporació Cata
lana de Mitjans Audiovisuals, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01356/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Rafael Jor
ba, exconseller del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01357/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Albert Sáez, 
exdirector de la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01358/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Ramon Font, 
expresident del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01359/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Roger Lop
pacher i Crehuet, president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01360/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del comitè professional de Televisió de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01361/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del comitè professional de Catalu
nya Ràdio amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01362/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Robert Se
rentill i Utgés, president de l’Associació Ca
talana de Ràdio, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01363/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Francesc 
Robert i Agell, secretari general de l’Associ
ació Catalana de Ràdio, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01364/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Secció Sindical de Comissions 
Obreres a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01365/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Secció Sindical de la Unió Gene
ral de Treballadors a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01366/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01367/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença del president 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01369/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01370/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Xarxa Audiovisual Local amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01371/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Televi
sió amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01372/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Mitjans de Comuni
cació Locals amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01373/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Ràdio amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01374/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Productors Audiovisuals de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01375/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Productors Inde
pendents de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01376/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Prem
sa Comarcal amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01377/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació de Mitjans d’Informació 
i Comunicació amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01378/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació de Publicacions Periò
diques en Català amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01379/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Assemblea per la Comunicació 
Social  Red de Medios Comunitarios amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01380/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Neus Bo
net, degana del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01381/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Francesc 
Llobet, degà del Col·legi Professional de 
l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01382/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Josep Ma
ria Català Domènech, degà de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01383/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Iván Lacasa 
Mas, degà de la Facultat de Ciències de la Co
municació de la Universitat Internacional de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modifica
ció de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01384/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Francisco 
Javier Ruiz Collantes, degà de la Facultat de 
Comunicació de la Universitat Pompeu Fa
bra, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01385/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença del responsa
ble del Sector de Mitjans de Comunicació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat insti
tucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01386/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Albert Toda 
Corominas, secretari del Sector de Gràfi
ques i Comunicació de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01387/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Ramon Es
puny Solé, president del Sindicat de Perio
distes de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat insti
tucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01388/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Jordi Vilar
dell, representant de la Comissió de Coges
tió de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01389/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Albert Serra 
Martín, director de l’Institut de Governança 
i Direcció Pública d’ESADE, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01390/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Carolina 
Barber Albors, presidenta de l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya, amb rela
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01391/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença del president 
de la Fundació Consell de la Informació de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01392/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença del president 
de Teleespectadors Associats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01393/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del comitè d’empresa de Televisió de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01394/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del comitè d’empresa de Catalunya Rà
dio amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01395/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Professional de Televisió 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01396/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Professional de Catalunya 
Ràdio amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria au
diovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01397/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Grup de Periodistes Ramon Barnils 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01398/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Observatori de Polítiques de Co
municació de l’Institut de la Comunicació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01399/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Observatori de la Ràdio a Catalu
nya amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01400/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Grup Daniel Jones amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01401/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Mitjans en Lluita amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01402/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del comitè d’empresa de Canal 9 amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01403/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Josep Gifreu 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01404/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Joan Manuel 
Tresserras i Gaju amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01405/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Maria Co
romines amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01406/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Salvador Al
sius amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria au
diovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01407/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Santiago 
Ramentol amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01408/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell Assessor de la Corpo
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01409/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Roger Lop
pacher i Crehuet, president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01410/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Brauli Duart 
i Llinares, president de la Corporació Cata
lana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01411/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Eugeni Sa
llent i Garriga, director de Televisió de Ca
talunya, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01412/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Fèlix Riera 
i Prado, director de Catalunya Ràdio, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01413/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Rosa Gor
dillo, representant del comitè d’empresa de 
Catalunya Ràdio, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01414/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Núria Amat, 
representant del comitè d’empresa de Tele
visió de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat insti
tucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01415/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Montse Cas
tany, representant del Consell Professional 
de Televisió de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01416/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Sergi Ro
ca, representant del Consell Professional de 
Catalunya Ràdio, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01417/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Francesc 
Escribano amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01418/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Josep Ma
ria Carbonell i Abelló amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat insti
tucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01419/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Francesc 
Codina i Castillo amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01420/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Enric Marín i 
Otto amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria au
diovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01421/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Raimon 
Masllorens i Escubós, president de Produc
tors Audiovisuals Federats, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01422/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Jordi Roigé, 
president de l’Associació de Productors Au
diovisuals de Catalunya, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01423/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Isona Passo
la, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Ca
talà, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria au
diovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01424/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Xavier Gui
tart i Domènech amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01425/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Mediapro amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01426/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Tono Fol
guera, president de Prodocs, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01427/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Josep Mitjà, 
fundador de Wuaki TV, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01428/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Antoni Bas
sas amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01429/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Vicent Par
tal amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01430/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Xevi Xirgo 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01431/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Toni Matas, 
de BCNmultimedia, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat insti
tucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01432/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Lorena Boix
Alonso amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01433/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Lluís Borrell, 
d’Analysys Mason, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat insti
tucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01434/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Diane Coyle, 
presidenta en funcions de la BBC, amb re
lació al Projecte de llei pel qual es modifi
quen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01435/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Ruprecht 
Polenz, president del Consell de la ZDF, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01436/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Irini Katsirea, 
doctora en dret per la Universitat Middlesex 
de Londres, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01437/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Grup de Treball de Cogestió amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01438/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Lluís Gen
drau, president de l’Associació de Publica
cions Periòdiques en Català, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01439/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença d’Alfons Udina, 
president de l’Associació de Mitjans d’Infor
mació i Comunicació, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 352-01440/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Carles 
Ayats, president de l’Associació Catalana de 
Premsa Comarcal, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat insti
tucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 352-01441/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Francesc 
Pena, conseller delegat de la Xarxa Audio
visual Local, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01442/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Ràdio amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01443/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació d’Abertis amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 352-01444/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Jordi Escalé 
i Castelló, director gerent del Centre de Tele
comunicacions i Tecnologies de la Informa
ció, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01445/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Joan Saba
té, d’EGM Baròmetre Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01446/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Siegfried 
Schneider, president de la Bayerische Lan
deszentrale für neue Medien, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01447/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Philipp Fürst 
Bütller, vicepresident de l’Associació Empre
sarial de Publicitat i director de Zenith Media 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 352-01448/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Enric Yarza, 
president de Media Hotline, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01450/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Sindicat de Periodistes de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 352-01451/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Política Lingüística davant la Co
missió de Cultura i Llengua perquè informi 
sobre la situació del Consorci per a la Nor
malització Lingüística
Tram. 356-00664/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, 
tinguda el 19.06.2014, DSPC-C 440.
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Sol·licitud de compareixença de Gabriela 
Serra, membre d’Entre Pobles i de l’Assem
blea Bolivariana de Catalunya, davant la Co
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co
operació perquè informi sobre la situació 
política de Veneçuela
Tram. 356-00733/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 15, tinguda el 20.06.2014, 
DSPC-C 442.

Sol·licitud de compareixença de Samuel H. 
Carvajal Ruiz, membre fundador de l’Assem
blea Bolivariana de Catalunya i doctor pel 
Departament de Pedagogia Aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre la situació 
política de Veneçuela
Tram. 356-00734/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 15, tinguda el 20.06.2014, 
DSPC-C 442.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació d’Autors i Autores en Perill d’Extin
ció davant la Comissió de Cultura i Llengua 
perquè exposi la seva posició amb relació a 
la socialització dels llibres
Tram. 356-00736/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, 
tinguda el 19.06.2014, DSPC-C 440.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre 
els contractes subscrits amb Independent 
Diplomat
Tram. 356-00741/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 15, tinguda el 
20.06.2014, DSPC-C 442.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral d’Afers Multilaterals i Europeus davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè presen
ti les prioritats i les línies d’actuació de la Direc
ció General d’Afers Multilaterals i Europeus
Tram. 356-00742/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69864).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 25.06.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal
vaments davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre l’incendi de Tivissa (Baix Ebre)
Tram. 356-00748/10

Sol·licitud

Presentació: Hortènsia Grau Juan, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 71375).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.06.2014.

Sol·licitud de compareixença del delegat 
territorial del Govern de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre davant la Comissió d’Interi
or perquè informi sobre l’incendi de Tivissa 
(Baix Ebre)
Tram. 356-00749/10

Sol·licitud

Presentació: Hortènsia Grau Juan, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
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Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.06.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Jardí 
Pinyol, alcalde de Tivissa (Baix Ebre), davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
l’incendi de Tivissa
Tram. 356-00750/10

Sol·licitud

Presentació: Hortènsia Grau Juan, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71386).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.06.2014.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Barriendos, en representació d’Alfer Motos, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui la situació del sector de la 
motocicleta elèctrica
Tram. 356-00758/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.06.2014.

Sol·licitud de compareixença de Marc Bar
celó, en representació de Volta Motorbikes, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui la situació del sector de la 
motocicleta elèctrica
Tram. 356-00759/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.06.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Tor
res, en representació de Torrot Electric Eu
rope, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè expliqui la situació del sector 
de la motocicleta elèctrica
Tram. 356-00760/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.06.2014.

Sol·licitud de compareixença de Xavier 
López, en representació de l’Associació Ca
talana de la Moto Elèctrica, davant la Comis
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la 
situació del sector de la motocicleta elèctri
ca
Tram. 356-00761/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.06.2014.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Ca
sas, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hos
pital de la Vall d’Hebron i expert en salut 
mental i adolescència, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre els efectes del 
consum de marihuana en el jovent i sobre la 
regulació del seu consum i la dels clubs de 
cànnabis
Tram. 356-00762/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
71453).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
25.06.2014.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ense
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el procés de matricu
lació i sobre la planificació de l’adequació, 
ampliació i construcció d’equipaments edu
catius públics de primària i secundària
Tram. 355-00126/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 
19.06.2014, DSPC-C 441.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre l’execució 
del desnonament del centre social Can Vies, 
del barri de Sants, de Barcelona, i els fets 
posteriors
Tram. 355-00131/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 19.06.2014, DSPC-C 438.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre la desarti
culació de les bandes Latin Kings i Bloods i 
sobre la implantació de bandes de diferents 
orígens
Tram. 355-00132/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 19.06.2014, DSPC-C 438.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
l’Informe de política lingüística del 2012
Tram. 355-00134/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 19.06.2014, DSPC-C 440.

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

Compareixença d’una representació del Col
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 353-00421/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 353-00422/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença d’una representació del Col
legi de Notaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 353-00423/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.
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Compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, 
Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re
latiu als drets reals
Tram. 353-00424/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença de Juan Gómez Martínez, 
notari, membre de l’Observatori de Dret Pri
vat de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00428/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, 
catedràtic de dret civil i director de la Cà
tedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00434/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença de Carmen GeteAlonso, ca
tedràtica de dret civil de la Universitat Autò
noma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Co
di civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00436/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença de Maria Eugènia Alegret, 
magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribu
nal Superior de Justícia de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re
latiu als drets reals
Tram. 353-00439/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença de Josep Santdiumenge, 
professor titular de dret civil de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00440/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.
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Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc
cessions
Tram. 353-00550/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença d’una representació del Col
legi de Notaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes
sions
Tram. 353-00551/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, 
Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Co
di civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc
cessions
Tram. 353-00552/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença de Juan Gómez Martínez, 
notari i membre de l’Observatori de Dret Pri
vat de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i 
de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalu
nya, relatiu a les successions
Tram. 353-00553/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença d’una representació del Col
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes
sions
Tram. 353-00557/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.

Compareixença de Maria Eugènia Alegret, 
magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribu
nal Superior de Justícia de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Co
di civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc
cessions
Tram. 353-00563/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 19.06.2014, 
DSPC-C 439.
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Compareixença de Francina Alsina, presi
denta de la Federació Catalana de Volunta
riat Social, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00582/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de José Cayuela Guerrero, 
president de la Federació Catalana d’Escol
tisme i Guiatge, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 353-00583/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Jordi Merino Urbano, 
president de la Federació d’Entitats Excursi
onistes de Catalunya, amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00584/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Núria Ramon, presidenta 
del Consell Nacional de la Joventut de Cata
lunya, amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 353-00585/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Jordi Giró Castañer, pre
sident de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya, amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00586/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’Àngels Guiteras, presi
denta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00587/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Mario Cugat Leseurs, 
president de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya, amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00588/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00589/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.
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Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00590/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Montserrat Cadevall i Vi
gués, presidenta de la Federació Catalana 
d’Entitats Corals, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 353-00591/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació dels 
Ens de l’Associacionisme Cultural Català 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00592/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’Oriol Josa Fresno, secre
tari general del Coordinating Committee of 
International Voluntary Service, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00593/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de La 
Confederació, Patronal del Tercer Sector 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00594/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Mònica Sabata, presi
denta de la Federació d’Organitzacions Ca
talanes Internacionalment Reconegudes, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00595/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Teresa Crespo, presi
denta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00596/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’Enric Canet, director de 
Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00597/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.
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Compareixença de Juanjo Butrón i Melero, 
membre de la Junta Directiva de la Xarxa de 
Voluntariat Ambiental de Catalunya, amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00598/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Carme Borbonès, presi
denta de Càritas Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00599/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Miquel Àngel Essomba i 
Gelabert, doctor en pedagogia, professor de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i co
ordinador de l’Equip de Recerca en Diversi
tat i Inclusió en Societats Complexes, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00600/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Clara Rosàs, gerent de la 
Federació Catalana d’Entitats contra el Càn
cer, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 353-00601/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Francesc Ventura, sots
director de l’àrea social de la Fundació «la 
Caixa», amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 353-00602/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’Albert Riu i Mas, secretari 
general de la Coordinació Catalana de Colò
nies, Casals i Clubs d’Esplai, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00603/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00604/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Josep Fornés i Garcia, 
gestor cultural, director del Museu Etnològic 
de Barcelona i membre del Consell de Cultu
ra de la Ciutat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00605/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.
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Compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, 
músic i professor d’etnomusicologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00606/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00607/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de Co
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00608/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació del 
Consell d’Associacions de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00609/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació del 
Consell de la Joventut de Barcelona amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00610/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Fernando Pindado, ex
pert en participació ciutadana, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00611/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Fidel González, expert 
en participació i associacionisme, amb rela
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00612/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de 
Creu Roja a Catalunya amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00613/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.
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Compareixença d’una representació del 
Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 353-00614/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Ecologistes de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00615/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de l’Ens de Comunicació 
Associativa amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 353-00616/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Pau González Val, secre
tari general del Moviment Laic i Progressis
ta, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 353-00617/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de 
la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00618/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de la Federació de Coope
ratives de Consum i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00619/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00620/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de l’As
semblea Nacional Catalana amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00621/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.
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Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora de Colles Castelleres de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 353-00622/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 353-00623/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 353-00624/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’Òscar Rebollo, professor 
de sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00625/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Viladecans amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00626/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Granollers amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00627/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00628/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Josep Monràs i Jaume 
Domingo, en representació de la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya, amb rela
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00629/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.
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Compareixença del president del Consell de 
Treball Econòmic i Social amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00630/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Maria Solés, coordina
dora territorial de la Federació Girona Vo
luntariat, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00631/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Maurici Blancafort, pre
sident d’Amics de la Gent Gran, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00632/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Ricard Esteban Legarre
ta, professor de dret laboral i de la seguretat 
social de la Universitat Autònoma de Barce
lona, amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 353-00633/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalunya Voluntària amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00634/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’Antoni Madrid, professor 
de la Universitat de Barcelona, especialista 
en institucions del voluntariat, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00635/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00636/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació del 
Banc dels Aliments amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00637/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.
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Compareixença d’una representació de l’As
sociació Espanyola contra el Càncer amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00638/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de 
Mans Unides amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 353-00639/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Lluc V. Peláez, alcalde 
de FigaróMontmany, amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00640/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Pere Tarrés amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00641/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, 
DSPC-C 433.

Compareixença de Francesc Pena, conseller 
delegat de la Xarxa Audiovisual Local, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00642/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Roger Loppacher i Cre
huet, president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00643/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Brauli Duart i Llinares, 
president de la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00644/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Compareixença de Jordi Vilardell, represen
tant de la Comissió de Cogestió de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00645/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació del 
Consell Assessor de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 353-00646/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’Isona Passola, presiden
ta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00647/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Jordi Escalé i Castelló, 
director gerent del Centre de Telecomuni
cacions i Tecnologies de la Informació, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00648/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Carles Ayats, president 
de l’Associació Catalana de Premsa Comar
cal, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00649/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’Alfons Udina, president de 
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comu
nicació, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 353-00650/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Compareixença de Lluís Gendrau, president 
de l’Associació de Publicacions Periòdiques 
en Català, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 353-00651/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Josep Maria Català Do
mènech, degà de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00652/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Francesc Xavier Ruiz Co
llantes, degà de la Facultat de Comunicació 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00653/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Josep Maria Martí, direc
tor de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya 
i professor del Departament de Comunica
ció Audiovisual i Publicitat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 353-00654/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Josep Maria Carbonell i 
Abelló, degà de la Facultat de Comunicació 
i Relacions Internacionals Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull, amb relació al Pro
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 353-00655/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Josep Maria Català Do
mènech, degà de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00656/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Compareixença d’Albert Serra Martín, direc
tor de l’Institut de Governança i Direcció Pú
blica d’ESADE, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00657/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació del 
consell professional de Televisió de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00658/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació del co
mitè professional de Catalunya Ràdio amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00659/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Ramon Espuny Solé, 
president del Sindicat de Periodistes de Ca
talunya, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 353-00660/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació de la 
Secció Sindical de Comissions Obreres a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu
als amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00661/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació de la 
Secció Sindical de la Unió General de Treba
lladors a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00662/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Compareixença d’una representació del co
mitè d’empresa de Televisió de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00663/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació del co
mitè d’empresa de Catalunya Ràdio amb re
lació al Projecte de llei pel qual es modifi
quen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00664/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació del co
mitè d’empresa de Canal 9 amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00665/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació del Col
legi de l’Audiovisual de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00666/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Neus Bonet, degana del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00667/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Dones Periodistes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00668/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Compareixença d’una representació del 
Grup de Periodistes Ramon Barnils amb re
lació al Projecte de llei pel qual es modifi
quen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00669/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Robert Serentill, presi
dent de l’Associació Catalana de Ràdio, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00670/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Xavier Guitart i Domè
nech, president del Clúster de la Indústria 
Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00671/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Philipp Fürst Bütller, vi
cepresident de l’Associació Empresarial de 
Publicitat i director de Zenith Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00672/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Frederic Cano, president 
de Televisions Digitals Independents, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00673/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Mitjans de Comunicació Lo
cals amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria au
diovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 353-00674/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Compareixença d’una representació de Pro
ductors Audiovisuals de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei pel qual es modifi
quen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00675/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació de Te
leespectadors Associats de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00676/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Joan Barata i Mir, direc
tor adjunt de l’Observatori de la Llibertat 
d’Expressió de l’Organització per a la Segu
retat i la Cooperació a Europa, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00677/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Joan Majó, exdirector 
general de la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci
onal per a afavorir la transparència i la sos
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00678/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Joan Manuel Tresserras i 
Gaju amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria au
diovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 353-00679/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Maria Coromines amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00680/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Compareixença de Raimon Masllorens i Es
cubós, president de Productors Audiovisu
als Federats, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00681/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació de Me
diapro amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 353-00682/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Tono Folguera, president 
de Prodocs, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi
litat del sector de la comunicació i la Propo
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00683/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació d’Aber
tis amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00684/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Josep Mitjà, fundador de 
Wuaki TV, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo
dificació de diverses lleis en matèria audio
visual
Tram. 353-00685/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Joan Sabaté, d’EGM Ba
ròmetre Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat insti
tucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00686/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Compareixença d’una representació de l’As
sociació SírioCatalana per la Llibertat i la 
Democràcia davant la Comissió d’Acció Ex
terior, Unió Europea i Cooperació per a in
formar sobre l’actuació de l’entitat davant la 
situació de Síria
Tram. 357-00519/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 20.06.2014, DSPC-C 442.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a informar sobre l’actuació 
de l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 357-00520/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 20.06.2014, DSPC-C 442.

Compareixença d’una representació del Co
mitè de Catalunya de l’UNICEF davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a informar sobre l’actuació 
d’aquest organisme davant la situació de Sí
ria
Tram. 357-00521/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 20.06.2014, DSPC-C 442.

Compareixença d’una representació de 
la Fundació per la Pau davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a informar sobre l’actuació de l’entitat 
davant la situació de Síria
Tram. 357-00522/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 20.06.2014, DSPC-C 442.

Compareixença d’una representació de Jus
tícia i Pau davant la Comissió d’Acció Exteri
or, Unió Europea i Cooperació per a informar 
sobre l’actuació de l’entitat davant la situa
ció de Síria
Tram. 357-00523/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 20.06.2014, DSPC-C 442.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català Internacional per la Pau da
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro
pea i Cooperació per a informar sobre l’ac
tuació d’aquest organisme davant la situació 
de Síria
Tram. 357-00524/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 20.06.2014, DSPC-C 442.

Compareixença de la directora general de 
Política Lingüística davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a informar sobre la si
tuació del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
Tram. 357-00681/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió núm. 14, tinguda el 19.06.2014, DSPC-C 440.
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Compareixença d’una representació d’Au
tors i Autores en Perill d’Extinció davant la 
Comissió de Cultura i Llengua per a exposar 
la seva posició amb relació a la socialització 
dels llibres
Tram. 357-00682/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió núm. 14, tinguda el 19.06.2014, DSPC-C 440.

Compareixença de Gabriela Serra, membre 
d’Entre Pobles i de l’Assemblea Bolivariana 
de Catalunya, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
informar sobre la situació política de Vene
çuela
Tram. 357-00683/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació en la sessió núm. 15, tinguda el 
20.06.2014, DSPC-C 442.

Compareixença de Samuel H. Carvajal Ruiz, 
membre fundador de l’Assemblea Bolivari
ana de Catalunya i doctor pel Departament 
de Pedagogia Aplicada de la Universitat Au
tònoma de Barcelona, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a informar sobre la situació política de 
Veneçuela
Tram. 357-00684/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació en la sessió núm. 15, tinguda el 
20.06.2014, DSPC-C 442.

Compareixença de Carles Viver i PiSunyer, 
president del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional, davant la Comissió d’Es
tudi del Dret a Decidir per a presentar els 
darrers informes
Tram. 357-00685/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir en 
la sessió núm. 3, tinguda el 16.09.2013, DSPC-C 188.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades per a pre
sentar la memòria corresponent al 2013
Tram. 359-00015/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Presentació: Directora, de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades (reg. 66720).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.06.2014.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 71955

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.1.c i 23.c de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, demanen dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la 
Constitució del Decret llei 3/2014, del 17 de juny, pel 
qual s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a 
Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(tram. 203-00013/10) publicat al DOGC 6647 de 19 de 
juny de 2014.

La present sol·licitud de Dictamen a l’Alt òrgan con-
sultiu de la Generalitat de Catalunya es basa en els se-
güents,
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Fonaments jurídics

I

En el nostre sistema institucional, establert per la 
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya, el monopoli de la potestat legislativa s’atri-
bueix al Parlament. Però des de la reforma de l’Esta-
tut d’Autonomia de l’any 2006 a Catalunya s’admet la 
possibilitat que el poder executiu aprovi normes amb 
rang de llei.

En termes estrictament jurídics, la possibilitat que el 
poder executiu aprovi normes amb rang de llei suposa 
l’adopció d’una norma jurídica amb rang de llei de caràc-
ter excepcional. En aquest sentit, l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, seguint l’opció fixada per la Constitució 
Espanyola de 1978, preveu que el poder executiu pugui 
dictar una norma jurídica amb el valor, la força i el rang 
jeràrquic d’una llei formal. Però aquesta facultat, donada 
la seva excepcionalitat, està limitada a la concurrèn cia 
d’un pressupòsit habilitant i certs límits materials.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya en la regulació 
del decret llei (art.64 EAC) estableix que l’habilitació 
excepcional per poder dictar disposicions legislatives 
provisionals sota la forma de decret llei està condicio-
nada a situacions d’extraordinària i urgent necessitat.

El decret llei que sotmetem a consideració de l’Alt òr-
gan consultiu de la Generalitat de Catalunya neix amb 
el dubte de si veritablement concorre el pressupòsit de 
fet habilitant de la norma i les seves dues variables jus-
tificatives que han de donar-se en qualsevol decret llei: 
per una banda, el seu caràcter extraordinari, en el sen-
tit de si la situació de necessitat només admet el decret 
llei com a forma de regular el supòsit de fet i de si re-
alment aquest supòsit de fet és necessari que surti de la 
òrbita del poder de normació que ostenta el Parlament; 
i per l’altra, la urgència, en el sentit temporal del ter-
me, és a dir, de rapidesa, agilitat i prescindint del pro-
cediment legislatiu ordinari.

Tal i com es desprèn del propi títol de la disposició le-
gal provisional dictada pel Govern de la Generalitat, i 
del seu preàmbul, el Decret Llei 3/2014, de 17 de juny, 
ha estat adoptat per a establir mesures urgents arrel de 
l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local.

Segons el poder executiu català l’entrada en vigor de 
la Llei 27/2013, del 27 de desembre, el passat 31 de 
desembre de 2013, ha dibuixat un «escenari d’incer-
tesa que afecta el funcionament diari dels ens local», 
una incertesa que traduïda al plano jurídic «ha generat 
la successió de nombroses i contradictòries interpreta-
cions per part dels ens local» i «han evidenciat la ne-
cessitat de disposar d’una norma que ofereixi segure-
tat jurídica i garanties del manteniment de l’autonomia 
local en els termes previstos per l’Estat d’autonomia de 
Catalunya».

La regulació continguda al Decret Llei 3/2014, de 17 
de juny, en quan estableix a Catalunya normes neces-
sàries per a unificar criteris a l’hora d’aplicar la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, en allò relatiu a l’exer-
cici de determinades competències per part dels ens 
locals, etc., compleix, a ulls de l’executiu, els requisits 
d’extraordinària i urgent necessitat.

Al nostre parer, els motius adduïts pel Govern per jus-
tificar la facultat legislativa excepcional que represen-
ta l’aprovació del Decret Llei 3/2014, de 17 de juny, 
no responen a la interpretació que d’acord amb la doc-
trina i la jurisprudència, tant del Tribunal Constitució 
com del Consell de Garanties Estatutàries, s’ha de do-
nar al concepte jurídic indeterminat «necessitat extra-
ordinària i urgent» que exigeix l’article 64.1 de l’EAC 
com a pressupòsit habilitat dels decrets lleis.

Pel que fa a la necessitat extraordinària, com ja ha de-
terminat l’Alt òrgan consultiu de la Generalitat, s’ha 
d’entendre com «la situació en què es verifica una de-
terminada condició fàctica que expressa la manifesta-
ció explícita i categòrica d’una exigència social impre-
vista i imprevisible». I com també ha assenyalat, «no 
cal que es tracti de necessitats extremes o absolutes, 
sinó que n’hi ha prou que motivin el decret llei neces-
sitats que s’originen en les tasques concretes i habitu-
als de Govern». En aquest mateix sentit s’ha expressat 
el Tribunal Constitucional en la STC 6/1983, de 4 de 
febrer que determina que la necessitat extraordinària 
s’ha d’entendre «con mayor amplitud como necesidad 
relativa respecto de situaciones concretas de los objeti-
vos gubernamentales, que, por razones difíciles de pre-
ver, requieren una acción normativa inmediata».

Dictar un decret llei per unificar a Catalunya criteris 
d’interpretació a l’hora d’aplicar la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, no pot ser considerat una exigència soci-
al imprevista i imprevisible ni molt menys una situa-
ció difícilment previsible com exigeix, per a dictar un 
decret llei, l’Alt Òrgan consultiu de la Generalitat o el 
propi Tribunal Constitucional. I menys quan tenen per 
objectiu modificar aspectes substancials de la regula-
ció sectorial com és el cas de les competències pròpies 
dels ens locals, entre altres aspectes.

Entenem que els dubtes que l’aplicació d’una norma 
pugui generar no és un pressupòsit habilitant per a dic-
tar un decret llei, i menys encara quan s’utilitzi un de-
cret llei autonòmic per a interpretar una normativa bà-
sica estatal.

Respecte a la urgència que exigeix l’article 64.1 de 
l’EAC tampoc queda demostrada a la llum de la in-
terpretació donada per l’Alt òrgan consultiu de la Ge-
neralitat i per la jurisprudència del Tribunal Consti-
tucional. Segons el Govern, la urgència radica en que 
les mesures urgents «no es poden demorar durant el 
temps necessari per a tramitar-les pel procediment le-
gislatiu ordinari, ja que es tracta de donar resposta a 
una situació fàctica que afecta els serveis públics i les 
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activitats que desenvolupen els ens locals en benefici 
dels ciutadans».

La urgència que exigeix l’article 64.1 de l’EAC com 
a segon element habilitant dels decrets lleis ha d’ope-
rar no només en «el moment inicial de l’aprovació de 
la norma, sinó que ha d’actuar com a element de va-
lidesa del decret llei» (DCC 268/2005 FJ 2). És més, 
l’exercici per part del Govern de la seva potestat nor-
mativa mitjançant decret llei únicament està legitima-
da «quan per la via de la tramitació parlamentària de 
naturalesa més urgent no fos raonablement viable o 
possible assolir els objectius perseguits per l’acció nor-
mativa» (Dictamen CGE 1/2012, de 10 de gener, FJ 2).

La urgència del Govern en dictar el Decret Llei 3/2014, 
de 17 de juny, no està en l’adopció de les mesures que 
ell conté, sinó en la urgència en la entrada en vigor de 
les mesures, és a dir, en el moment inicial de l’aprova-
ció de la norma. És més, necessiten que les mesures 
previstes al Decret Llei entrin en vigor abans que ho 
faci determinades regulacions de la Llei 27/2013, del 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local.

Per últim, no podem obviar que en el Parlament de Ca-
talunya està la ulterior fase de tramitació un projecte 
de llei del Govern que té per objectiu la regulació dels 
Governs locals. En bona part aquest projecte de llei re-
gula el sistema institucional dels ens locals, les seves 
competències, al mateix temps que introdueix aspec-
tes que provenen de l’adopció per part de l’Estat de la 
Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local.

II

La facultat que l’art.64 de l’EAC atorga al Govern per 
poder dictar disposicions normatives provisionals amb 
rang de llei, a part d’estar limitada a la subjecció del 
pressupòsit habilitant, també està subjecte a una reser-
va material fixada al propi article de l’Estatut.

L’art.64.1 estableix que «[n]o poden ésser objecte de 
decret llei la reforma de l’Estatut, les matèries que són 
objecte de lleis de desenvolupament bàsic, la regula-
ció essencials i el desenvolupament directe dels drets 
reconeguts per l’Estatut i per la Carta dels drets i els 
deures dels ciutadans de Catalunya i el pressupost de 
la Generalitat».

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 
62.2 determina quina matèries han de ser regulades 
directament a través de llei que tenen el caràcter de 
desenvolupament bàsic de l’Estatut. En concret, i pel 
cas que ens ocupa, l’art.62.2 de l’EAC estableix, entre 
altres articles, que les matèries de l’article 2.3 han de 
ser regulades per una llei de desenvolupament bàsic.

L’article 2.3 de l’EAC, enquadrat en el Títol Prelimi-
nar del text estatutari, defineix quin és el sistema insti-
tucional local a Catalunya, establint que «Els munici-
pis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals 

que les lleis determinin integren també el sistema ins-
titucional de la Generalitat, com a ens en els quals 
aquesta s’organitza territorialment [...]».

D’acord amb allò expressat a l’art.62.2 en relació a 
l’art.2.3 de l’EAC la regulació directe que tingui per 
objectiu els municipis, les vegueries i les comarques i 
els altres ens locals que les lleis determinin té el caràc-
ter de desenvolupament bàsic de l’Estatut.

El Decret llei 3/2014, de 17 de juny regula, entre altres 
qüestions, un aspecte essencial de la configuració ju-
rídica dels ens locals com són les seves competències 
pròpies. Les competències pròpies és allò essencial de 
la regulació directa dels ens locals.

En aquest sentit, el Decret Llei, a part de no complir 
amb els requisits del pressupòsit habilitant exigit per 
l’Estatut, incorre en una vulneració d’una reserva ma-
terial de l’art.64.1 de l’EAC al regular a través d’aquest 
tipus de norma jurídica la regulació essencial i directa 
dels ens locals a Catalunya, com són la determinació 
de quines són competències pròpies d’aquests ens.

Per tot això, entenem que és del tot necessari que el 
Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre 
l’ajust del Decret llei 3/2014, del 17 de juny, pel qual 
s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a Ca-
talunya de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de ra-
cionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(tram. 203-00013/10) publicat al DOGC 6647 de 19 de 
juny de 2014 a l’article 64 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i a la doctrina constitucional i de l’Alt òrgan 
consultiu de la Generalitat.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2014 

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta, Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt, i Pere Calbó i Roca, María José 
García Cuevas, Eva García Rodríguez, María Dolors 
Montserrat i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa 
Xandri Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vi-
vas, Rafael López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel 
Reyes López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Ro-
quet, Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez 
Costa i Sergio García Pérez, diputats del GP del PPC
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria anual del Centre d’Estudis d’Opinió 
corresponent al 2013
Tram. 334-00074/10

Presentació
Jordi Argelaguet, Director 

del Centre d’Estudis d’Opinió

Reg. 71390 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

En compliment del que preveu l’article 21.1 de la Llei 
6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opi-
nió, us trameto adjunta amb format USB, la Memòria 
anual corresponent a 2013, del Centre que dirigeixo.

Rebeu una cordial salutació,

Jordi Argelaguet
Director
Barcelona, 10 de juny de 2014

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Pla general de política forestal 20142024
Tram. 335-00003/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 71493 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.06.2014

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 d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’aprova la Propo-
sa d’acord pel qual s’aprova el Pla general de política 
forestal 2014-2024.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 17 de juny de 2014.

Acord

GOV/ /2014, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Pla ge-
neral de política forestal 2014-2024.

L’anterior Pla general de política forestal va ser apro-
vat el 13 de setembre de 1994 amb una vigència de 
deu anys.

Mitjançant la Resolució 275/IX, el Parlament insta el 
Govern a desenvolupar una política forestal d’aprofi-
tament dels boscos i de gestió forestal avançada, amb 
l’objectiu de reactivar el sector forestal, de molt alt va-
lor econòmic i ambiental.

El Pla de Govern 2013-2016 s’articula a l’entorn de set 
grans eixos, un dels quals –Desenvolupament sosteni-
ble i cohesió territorial– té com a objectiu protegir, or-
denar, conservar i gestionar correctament el patrimoni 
natural de Catalunya. Una de les actuacions previstes 
és el Pla general de política forestal.

L’article 6 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal 
de Catalunya, crea i regula la figura del Pla general de 
política forestal com a pla de desenvolupament fores-
tal per realitzar la política forestal, i que té per objecte 
la delimitació i l’establiment de les determinacions ne-
cessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals 
la conservació dels quals cal assegurar, d’acord amb 
els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, 
socials, didàctics i recreatius que posseeixen.

La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política terri-
torial, crea la figura dels plans territorials sectorials 
com a plans d’incidència territorial que elaboren els 
departaments de la Generalitat i que han de tenir com 
a àmbit d’aplicació tot el territori de Catalunya.

L’article 4.3 de la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, esta-
bleix que el desenvolupament del Pla territorial general 
mitjançant els plans territorials sectorials ha de fer-se 
considerant uns objectius de preservació del medi ambi-
ent i que, entre d’altres, són el respecte a les terres d’ús 
agrícola o forestal d’especial interès sigui per la seva ex-
tensió, per la seva ubicació o per la seva fertilitat, i sal-
vaguardar els espais naturals d’especial interès.

Vist l’Acord de Govern de 19 de març de 2013 d’apro-
vació de la formulació del Pla general de política fo-
restal com a pla territorial sectorial; 

Atesa la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambi-
ental de plans i programes, per a l’aprovació del Pla 
es pren en consideració l’informe de sostenibilitat am-
biental, la Memòria ambiental del Pla i la Resolució 
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de conformitat sobre la memòria ambiental del Pla 
general de política forestal emesa amb una sèrie de 
condicions el 30 de maig de 2014 pel secretari de Me-
di Ambient i Sostenibilitat. La presa en consideració 
d’aquesta resolució s’incorpora en els termes que cons-
ten a l’annex 11 d’aquest Acord.

Atès el que disposa l’article 7 de la Llei 6/1988, de 30 
de març, forestal de Catalunya, i els articles 17 a 19 de 
la Llei 23/2983, de política territorial.

Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Govern

Acorda: 

1. Aprovar el Pla general de política forestal per al pe-
ríode 2014-2024 que s’adjunta com a annex a aquest 
Acord.

2. Disposar la publicació d’aquest Acord d’aprovació 
del Pla al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
El Pla pot ser consultat a la pàgina web del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (www.gencat.cat/agricultura).

3. Trametre al Parlament el Pla general de política fo-
restal per donar resposta a la Resolució 27/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre el sector forestal.

Barcelona, 17 de juny de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Relació d’annexos: 

Annex 1. Memòria informativa
Annex 2. Pla d’acció
Annex 3. Pressupost
Annex 4. Sistema avaluació i seguiment
Annex 5. Annexos
Annex 6. Mapa 1: Delimitació dels terrenys forestals 
de Catalunya
Annex 7. Mapa 2: Terrenys forestals inclosos en el Ca-
tàleg de forests d’utilitat pública
Annex 8. Mapa 3: Terrenys forestals en espais naturals 
protegits de Catalunya
Annex 9. Mapa 4: Perímetres de protecció prioritària 
(PPP)
Annex 10. Memòria ambiental
Annex 11. Presa en consideració de la resolució de 
l’òrgan ambiental

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

www.gencat.cat/agricultura
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	Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
	Tram. 202-00037/10
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	Tram. 250-01080/10
	Esmenes presentades
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	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Martorell
	Tram. 250-01123/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Tram. 250-01130/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Tram. 250-01169/10
	Presentació
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	Tram. 302-00178/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les entitats socials
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	Tram. 290-00440/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 
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	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 78/X, sobre els drets de les dones
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	4.53.	Sessions informatives i compareixences
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	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l’Informe de política lingüística del 2012
	Tram. 354-00240/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre el nou pla de viabilitat per al Gran Teatre del Liceu
	Tram. 354-00241/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre els plans anuals de cooperació al desenvolupament corresponents al 2013 i 2014
	Tram. 354-00288/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre el balanç dels plans anuals de cooperació al desenvolupament corresponents al 2011 i 2012
	Tram. 354-00289/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre la sol·licitud d’ingrés de la Generalitat a l’Organització Internacional de la Francofonia
	Tram. 354-00301/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’incendi de Tivissa (Baix Ebre)
	Tram. 354-00304/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre el trasllat del Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 354-00305/10
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	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Francesc Pena, conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la so
	Tram. 352-01318/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Robert Serentill, president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos
	Tram. 352-01319/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans
	Tram. 352-01320/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Brauli Duart i Llinares, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la
	Tram. 352-01321/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell i Abelló, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisu
	Tram. 352-01322/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Ayats, president de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i 
	Tram. 352-01323/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfons Udina, president de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transpa
	Tram. 352-01324/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Gendrau, president de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans
	Tram. 352-01325/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavor
	Tram. 352-01326/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Ángel Abancens, president de l’Associació Empresarial de la Publicitat, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transpar
	Tram. 352-01327/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Frederic Cano, president de Televisions Digitals Independents, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos
	Tram. 352-01328/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Abelló, president de la Coordinadora de Televisions Públiques Locals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transpar
	Tram. 352-01329/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manel Ramon, en representació de la Federació Catalana de Ràdios Locals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparènci
	Tram. 352-01330/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans
	Tram. 352-01339/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Brauli Duart i Llinares, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la
	Tram. 352-01340/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Robert Serentill, president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos
	Tram. 352-01341/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sosten
	Tram. 352-01342/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sosteni
	Tram. 352-01343/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Barata i Mir, director adjunt de l’Observatori de la Llibertat d’Expressió de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria au
	Tram. 352-01344/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell i Abelló, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i expresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pe
	Tram. 352-01345/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Català Domènech, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicit
	Tram. 352-01346/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francisco Javier Ruiz Collantes, degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per
	Tram. 352-01347/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Montaña, rector de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir l
	Tram. 352-01348/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavor
	Tram. 352-01349/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Jordana, director gerent de Vallès Oriental Televisió, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la soste
	Tram. 352-01350/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Martí, director de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya i professor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual es modi
	Tram. 352-01351/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel de Moragas Spà, president de l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació i investigador de l’Institut de la Comunicació i del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barce
	Tram. 352-01352/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la soste
	Tram. 352-01353/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Artemio Rallo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Jaume I, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn
	Tram. 352-01354/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Espuny Solé, president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència 
	Tram. 352-01355/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Majó, ex-director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la tra
	Tram. 352-01356/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Jorba, exconseller del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i 
	Tram. 352-01357/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Sáez, exdirector de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparènc
	Tram. 352-01358/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Font, expresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la
	Tram. 352-01359/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans
	Tram. 352-01360/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del comitè professional de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la
	Tram. 352-01361/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sosten
	Tram. 352-01362/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Robert Serentill i Utgés, president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència 
	Tram. 352-01363/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Robert i Agell, secretari general de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transpa
	Tram. 352-01364/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Secció Sindical de Comissions Obreres a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu
	Tram. 352-01365/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Secció Sindical de la Unió General de Treballadors a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publi
	Tram. 352-01366/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la
	Tram. 352-01367/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la soste
	Tram. 352-01369/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilita
	Tram. 352-01370/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa Audiovisual Local amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
	Tram. 352-01371/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Televisió amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibili
	Tram. 352-01372/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
	Tram. 352-01373/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
	Tram. 352-01374/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibi
	Tram. 352-01375/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparènci
	Tram. 352-01376/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la soste
	Tram. 352-01377/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència 
	Tram. 352-01378/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència 
	Tram. 352-01379/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea per la Comunicació Social - Red de Medios Comunitarios amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir l
	Tram. 352-01380/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la soste
	Tram. 352-01381/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Llobet, degà del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transp
	Tram. 352-01382/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Català Domènech, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicit
	Tram. 352-01383/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Iván Lacasa Mas, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat insti
	Tram. 352-01384/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francisco Javier Ruiz Collantes, degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per
	Tram. 352-01385/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del responsable del Sector de Mitjans de Comunicació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència
	Tram. 352-01386/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Toda Corominas, secretari del Sector de Gràfiques i Comunicació de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicita
	Tram. 352-01387/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Espuny Solé, president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència 
	Tram. 352-01388/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Vilardell, representant de la Comissió de Cogestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci
	Tram. 352-01389/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Serra Martín, director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
	Tram. 352-01390/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carolina Barber Albors, presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la
	Tram. 352-01391/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la so
	Tram. 352-01392/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilita
	Tram. 352-01393/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la so
	Tram. 352-01394/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibi
	Tram. 352-01395/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Professional de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i l
	Tram. 352-01396/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Professional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la soste
	Tram. 352-01397/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Grup de Periodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibili
	Tram. 352-01398/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de Polítiques de Comunicació de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisua
	Tram. 352-01399/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenib
	Tram. 352-01400/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Grup Daniel Jones amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector d
	Tram. 352-01401/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Mitjans en Lluita amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de
	Tram. 352-01402/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de Canal 9 amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat de
	Tram. 352-01403/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Gifreu amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Prop
	Tram. 352-01404/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu
	Tram. 352-01405/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Coromines amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la P
	Tram. 352-01406/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Alsius amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la P
	Tram. 352-01407/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Santiago Ramentol amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la
	Tram. 352-01408/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
	Tram. 352-01409/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans
	Tram. 352-01410/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Brauli Duart i Llinares, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la
	Tram. 352-01411/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eugeni Sallent i Garriga, director de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la soste
	Tram. 352-01412/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fèlix Riera i Prado, director de Catalunya Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat d
	Tram. 352-01413/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rosa Gordillo, representant del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i 
	Tram. 352-01414/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Amat, representant del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparènci
	Tram. 352-01415/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montse Castany, representant del Consell Professional de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la tran
	Tram. 352-01416/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergi Roca, representant del Consell Professional de Catalunya Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i
	Tram. 352-01417/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Escribano amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i l
	Tram. 352-01418/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell i Abelló amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la com
	Tram. 352-01419/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Codina i Castillo amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunic
	Tram. 352-01420/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Marín i Otto amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la
	Tram. 352-01421/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Raimon Masllorens i Escubós, president de Productors Audiovisuals Federats, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparè
	Tram. 352-01422/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Roigé, president de l’Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans
	Tram. 352-01423/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenib
	Tram. 352-01424/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domènech amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica
	Tram. 352-01425/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Mediapro amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comun
	Tram. 352-01426/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Tono Folguera, president de Pro-docs, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de
	Tram. 352-01427/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Mitjà, fundador de Wuaki TV, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la
	Tram. 352-01428/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Bassas amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Prop
	Tram. 352-01429/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Vicent Partal amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Pro
	Tram. 352-01430/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xevi Xirgo amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propos
	Tram. 352-01431/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Toni Matas, de BCNmultimedia, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu
	Tram. 352-01432/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lorena Boix-Alonso amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i l
	Tram. 352-01433/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Borrell, d’Analysys Mason, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la c
	Tram. 352-01434/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Diane Coyle, presidenta en funcions de la BBC, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
	Tram. 352-01435/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ruprecht Polenz, president del Consell de la ZDF, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat d
	Tram. 352-01436/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Irini Katsirea, doctora en dret per la Universitat Middlesex de Londres, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència
	Tram. 352-01437/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Grup de Treball de Cogestió amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat de
	Tram. 352-01438/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Gendrau, president de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans
	Tram. 352-01439/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfons Udina, president de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transpa
	Tram. 352-01440/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Ayats, president de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i 
	Tram. 352-01441/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Pena, conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la so
	Tram. 352-01442/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
	Tram. 352-01443/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Abertis amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunic
	Tram. 352-01444/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituciona
	Tram. 352-01445/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Sabaté, d’EGM Baròmetre Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
	Tram. 352-01446/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Siegfried Schneider, president de la Bayerische Landeszentrale für neue Medien, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans
	Tram. 352-01447/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Philipp Fürst Bütller, vicepresident de l’Associació Empresarial de Publicitat i director de Zenith Media Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
	Tram. 352-01448/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Yarza, president de Media Hotline, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
	Tram. 352-01450/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenib
	Tram. 352-01451/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la situació del Consorci per a la Normalització Lingüística
	Tram. 356-00664/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Gabriela Serra, membre d’Entre Pobles i de l’Assemblea Bolivariana de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació política de Veneçuela
	Tram. 356-00733/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Samuel H. Carvajal Ruiz, membre fundador de l’Assemblea Bolivariana de Catalunya i doctor pel Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co
	Tram. 356-00734/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Autors i Autores en Perill d’Extinció davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè exposi la seva posició amb relació a la socialització dels llibres
	Tram. 356-00736/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre els contractes subscrits amb Independent Diplomat
	Tram. 356-00741/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Afers Multilaterals i Europeus davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti les prioritats i les línies d’actuació de la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus
	Tram. 356-00742/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’incendi de Tivissa (Baix Ebre)
	Tram. 356-00748/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’incendi de Tivissa (Baix Ebre)
	Tram. 356-00749/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Jardí Pinyol, alcalde de Tivissa (Baix Ebre), davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’incendi de Tivissa
	Tram. 356-00750/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francesc Barriendos, en representació d’Alfer Motos, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica
	Tram. 356-00758/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Marc Barceló, en representació de Volta Motorbikes, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica
	Tram. 356-00759/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Eduard Torres, en representació de Torrot Electric Europe, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica
	Tram. 356-00760/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier López, en representació de l’Associació Catalana de la Moto Elèctrica, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica
	Tram. 356-00761/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Casas, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron i expert en salut mental i adolescència, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els efectes del consum de marihuana en el jovent i sobr
	Tram. 356-00762/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el procés de matriculació i sobre la planificació de l’adequació, ampliació i construcció d’equipaments educatius públics de primària i secundària
	Tram. 355-00126/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’execució del desnonament del centre social Can Vies, del barri de Sants, de Barcelona, i els fets posteriors
	Tram. 355-00131/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la desarticulació de les bandes Latin Kings i Bloods i sobre la implantació de bandes de diferents orígens
	Tram. 355-00132/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l’Informe de política lingüística del 2012
	Tram. 355-00134/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives
i compareixences d’autoritats,
de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 353-00421/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 353-00422/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 353-00423/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 353-00424/10
	Substanciació

	Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 353-00428/10
	Substanciació

	Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 353-00434/10
	Substanciació

	Compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 353-00436/10
	Substanciació

	Compareixença de Maria Eugènia Alegret, magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 353-00439/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Santdiumenge, professor titular de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 353-00440/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 353-00550/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
	Tram. 353-00551/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació d
	Tram. 353-00552/10
	Substanciació

	Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
	Tram. 353-00553/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
	Tram. 353-00557/10
	Substanciació

	Compareixença de Maria Eugènia Alegret, magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modifica
	Tram. 353-00563/10
	Substanciació

	Compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00582/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Cayuela Guerrero, president de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00583/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Merino Urbano, president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00584/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00585/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Giró Castañer, president de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00586/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00587/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mario Cugat Leseurs, president de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00588/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00589/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00590/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montserrat Cadevall i Vigués, presidenta de la Federació Catalana d’Entitats Corals, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00591/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació dels Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00592/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Oriol Josa Fresno, secretari general del Coordinating Committee of International Voluntary Service, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00593/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00594/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mònica Sabata, presidenta de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00595/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00596/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00597/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Juanjo Butrón i Melero, membre de la Junta Directiva de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00598/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00599/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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