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Control del compliment de la Resolució 527/X, sobre l’Hospital de Viladecans
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llars d’infants
Tram. 390-00117/10
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Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals perquè informi sobre el procés d’autorització
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en la construcció del Corredor Mediterrani
Tram. 356-00710/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Observatori Català de la Joventut davant la Comissió
de Polítiques de Joventut perquè presenti l’Enquesta a la joventut 2012
Tram. 356-00751/10
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 55
p. 55

Sol·licitud de compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui les prioritats del Consell
Tram. 356-00752/10
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 55
p. 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació
de l’escoltisme i l’educació en el lleure
Tram. 356-00753/10
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 55
p. 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació
d’Acció Escolta de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de l’escoltisme i l’educació en el lleure
Tram. 356-00754/10
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 55
p. 56

Sol·licitud de compareixença d’una representació
d’Escoltes Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de l’escoltisme i l’educació en el lleure
Tram. 356-00755/10
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 56
p. 56
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Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016
Tram. 356-00756/10
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 56
p. 56

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el Pla
d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016
Tram. 356-00757/10
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 56
p. 56

Sol·licitud de compareixença de Mario Granados,
membre de l’Associació Catalana de Professionals de les
Polítiques de Joventut, davant la Comissió de Polítiques de
Joventut perquè expliqui la situació dels professionals de
l’àmbit de les polítiques de joventut
Tram. 356-00764/10
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 56
p. 57

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Orquestra Simfònica del Vallès davant la Comissió de
Cultura i Llengua perquè presenti els projectes musicals i
socials de l’entitat
Tram. 356-00770/10
Sol·licitud

p. 57

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-

bres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les
Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el Pla integral contra la violència masclista
Tram. 355-00136/10
Acord de tenir la sessió informativa

p. 57

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-

tats, de funcionaris i d’altres persones
Compareixença d’Enrique Vendrell Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de BarcelonaLleida i del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets
reals
Tram. 353-00420/10
Substanciació

p. 57

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 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
Substanciació

p. 57

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 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
Substanciació

SUMARI

p. 57

Núm. 351

Compareixença de Francesc Xavier 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 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
Substanciació

p. 58

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 modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00654/10
Substanciació

p. 58

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 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. 353-00655/10
Substanciació

p. 58

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
Substanciació

p. 58

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 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
Substanciació

p. 58

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. 353-00664/10
Substanciació

p. 58

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. 353-00666/10
Substanciació

p. 59

Compareixença d’una representació del Col·legi de
Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de
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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. 353-00667/10
Substanciació

p. 59

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 modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses
lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00669/10
Substanciació

p. 59

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 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. 353-00670/10
Substanciació

p. 59

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 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
Substanciació

p. 59

Compareixença de Philipp Fürst Bütller, vicepresident 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 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
Substanciació

p. 59

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 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. 353-00673/10
Substanciació

p. 60

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 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
Substanciació

p. 60

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 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
Substanciació

p. 60

Compareixença de Carlos Seijó, enginyer industrial
i investigador en I+D en la fractura hidràulica, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació
Hidràulica
Tram. 357-00345/10
Decaïment

p. 60

Compareixença d’Antonio Villaseñor Hidalgo, investigador de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera,
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00346/10
Decaïment

p. 60

Compareixença d’Eva Margui Grabulosa, doctora
en química i professora de la Universitat de Girona, davant la
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació
Hidràulica
Tram. 357-00347/10
Decaïment

p. 60

Compareixença d’Antonio Turiel Martínez, investigador de l’Institut de Ciències del Mar, davant la Comissió
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00348/10
Decaïment

p. 61

Compareixença d’Àlex Casademunt, investigador
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació
Hidràulica
Tram. 357-00350/10
Decaïment

p. 61

Compareixença de Francesc Magrinyà i Torner,
professor del Departament d’Infraestructura del Transport
i del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00351/10
Decaïment

p. 61

Compareixença de Joan Martínez i Alier, catedràtic del Departament d’Economia i d’Història Econòmica de
la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00352/10
Decaïment

p. 61

Compareixença de Ferran González i Prat, biòleg i
membre del Grup d’Estudi i Defensa de la Natura, davant la
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació
Hidràulica
Tram. 357-00353/10
Decaïment

p. 61

Compareixença de Marcel Coderch, expert en desenvolupament sostenible, davant la Comissió d’Estudi dels
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00354/10
Decaïment

SUMARI

Núm. 351

p. 61
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Compareixença de Josep Maria Serena, president
de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00355/10
Decaïment

p. 62

Núm. 351

Compareixença del secretari d’estat d’Energia davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00374/10
Decaïment

p. 63

Compareixença d’una representació del Col·legi
d’Ambientòlegs davant la Comissió d’Estudi dels Permisos
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica

Compareixença del secretari general d’Hidrocarburs del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme davant la
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació
Hidràulica

Tram. 357-00356/10
Decaïment

Tram. 357-00375/10
Decaïment

p. 62

p. 63

Compareixença d’Ignacio Ozcariz, representant de
les empreses Teredo Oils i Montero Energy, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació
Hidràulica

Compareixença del secretari general de Mines del
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme davant la Comissió
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica

Tram. 357-00358/10
Decaïment

Tram. 357-00376/10
Decaïment

p. 62

Compareixença de Carlos Bravo, membre del grup
de professionals Salvia, davant la Comissió d’Estudi dels
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00359/10
Decaïment

p. 62

Compareixença de Julio Barea, membre de Greenpeace, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00366/10
Decaïment

p. 62

Compareixença de Carles Riba Romeva, membre
del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya,
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00367/10
Decaïment

p. 62

Compareixença d’Allan Steinke Craig, administrador de Montero Energy Corporation, davant la Comissió
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00370/10
Decaïment

p. 63

Compareixença de Philip Paris, administrador de
Teredo Oils, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de
Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00371/10
Decaïment

p. 63

Compareixença del conseller de Territori i Sostenibilitat davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00372/10
Decaïment

p. 63

Compareixença del ministre d’Indústria, Energia i
Turisme davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00373/10
Decaïment

SUMARI

p. 64

Compareixença de responsables de la publicació
«Democràcia, participació i joventut. Una anàlisi de l’Enquesta de participació i política 2011» davant la Comissió de
Polítiques de Joventut per a explicar el contingut d’aquesta
publicació
Tram. 357-00525/10
Substanciació

p. 64

Compareixença d’Ismael Blanco Fillola, investigador Ramón y Cajal de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques i professor del Departament de Ciència Política i
Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, per
a explicar les conclusions del projecte «Barris desafavorits
davant la crisi: segregació urbana, innovació social i capacitat cívica»
Tram. 357-00639/10
Substanciació

p. 64

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir per a presentar
els darrers informes
Tram. 357-00685/10
Substanciació

p. 64

Compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
per a informar sobre el procés d’autorització del lloguer de
llicències de Canal Català al Grup El Punt Avui
Tram. 357-00686/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 64

Compareixença del secretari d’Infraestructures i
Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a
informar sobre la utilització de l’amplada ibèrica en la construcció del Corredor Mediterrani
Tram. 357-00687/10
Acord de tenir la sessió de compareixença
4.55.

p. 64

Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 36
Convocada per al 9 de juliol de 2014

p. 65

p. 63
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Comunicacions del president de la Generalitat i
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-

tres normes
Informe sobre la situació en data del 31 de març de
2014 dels avals d’operacions amb venciment posterior a l’1
de gener de 2014
Tram. 334-00075/10
Presentació

p. 66

Estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Generalitat en data del 31 de març de 2014
Tram. 334-00076/10
Presentació

SUMARI

Núm. 351

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març
de 2014
Tram. 334-00077/10
Presentació

p. 66

4.70.10. Altres comunicacions

Informe i valoració del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio durant la campanya de les eleccions al Parlament Europeu del 2014
Tram. 337-00034/10
Presentació

p. 66

p. 66
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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

RESOLUCIONS

sat democràticament a les urnes, el que articuli les sortides polítiques que la societat basca consideri legítimes i convenients per a definir el seu futur com a nació.
Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Resolució 704/X del Parlament de Catalunya,
de suport a la Comissió Internacional de Verificació del Procés de Pau al País Basc
Tram. 250-00996/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 36, 18.06.2014, DSPC-C 434

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 18 de juny de 2014, ha debatut el text de la
Proposta de resolució de suport a la Comissió Internacional de Verificació del Procés de Pau al País Basc
(tram. 250-00996/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 61392).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya:
a) Expressa el seu suport a la tasca de la Comissió Internacional de Verificació del Procés de Pau al País
Basc, rebutja les desqualificacions de què aquesta ha
estat objecte i exigeix el respecte necessari perquè pugui exercir sense entrebancs la important i delicada
missió que té encomanada.
b) Reitera la necessitat ineludible que l’organització
terrorista ETA iniciï de manera immediata el desarmament total i es dissolgui.
c) Demana al Govern de l’Estat la sensibilitat necessària per a entendre la importància dels moviments que
s’estan produint al País Basc i considera que hi hauria de correspondre amb actuacions equivalents, com
ara amb canvis en la política penitenciària, que, lluny
d’obstaculitzar el procés de pau, l’impulsin d’una manera efectiva.
d) Expressa, una vegada més, la seva solidaritat amb
totes les víctimes de la violència i aposta perquè la societat basca acabi de trobar els camins que permetin la
superació del conflicte i la plena reconciliació.
e) Vol fer arribar el seu suport al poble basc, al seu parlament i al seu govern i agraeix els esforços que fan per
aconseguir la culminació definitiva del procés de pau.
f) Expressa el seu convenciment que tan sols les vies
polítiques i pacífiques permeten resoldre els conflictes,
i que ha d’ésser el dret a decidir del poble basc, expres1.10.

Núm. 351

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves
Sergi Sabrià i Benito

Resolució 705/X del Parlament de Catalunya,
sobre la conveniència de no banalitzar els règims totalitaris i antidemocràtics
Tram. 250-01031/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 36, 18.06.2014, DSPC-C 434

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 18 de juny de 2014, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre els cartells que comparen
l’alcalde de Badalona amb el dictador Franco (tram.
250-01031/10), presentada pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 62705) i pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 65406).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya manifesta a totes les forces
polítiques la conveniència de no banalitzar els règims
totalitaris, antidemocràtics i negadors de les llibertats,
com ara el règim franquista, equiparant-los amb forces polítiques democràtiques o amb llurs representants
institucionals o polítics.
Palau del Parlament, 18 de juny de 2014
El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves
Sergi Sabrià i Benito

Resolució 706/X del Parlament de Catalunya,
sobre els dos ciutadans encausats per haver
mostrat dues fotografies de preses polítiques
al setembre del 2012
Tram. 250-01040/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 36, 18.06.2014, DSPC-C 434

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 18 de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució de solidaritat amb els dos ciutadans
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encausats per haver mostrat dues fotografies de preses
polítiques al setembre del 2012 (tram. 250-01040/10),
presentada pel Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 65432).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució

Núm. 351

govern reguladors vigents en el termini d’un mes des
del moment que s’aprovi aquesta mesura.
Palau del Parlament, 18 de juny de 2014
El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves
Sergi Sabrià i Benito

Resolució 714/X del Parlament de Catalunya,
sobre l’Hemeroteca de Tarragona
Tram. 250-00855/10

El Parlament de Catalunya se solidaritza amb els dos
ciutadans del barri de Gràcia de Barcelona encausats
per haver mostrat dues fotografies de preses polítiques
al setembre del 2012, expressa el desig que els fets
s’esclareixin amb la màxima rapidesa perquè el procés
judicial s’efectuï amb rigor i atenent els drets individuals davant la justícia i manifesta la seva preocupació
pel fet que la causa judicial no sigui atesa per la justícia ordinària sinó per l’Audiència Nacional.
Palau del Parlament, 18 de juny de 2014
El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves
Sergi Sabrià i Benito

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 19.06.2014, DSPC-C 440

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 19 de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre el garantiment que la Fundació Catalunya - La Pedrera mantingui oberta l’Hemeroteca de
Tarragona (tram. 250-00855/10), presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 54801).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució

Resolució 707/X del Parlament de Catalunya,
sobre l’eliminació temporal dels drets derivats
de l’assistència a òrgans col·legiats
Tram. 250-01056/10

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar suport a les iniciatives que permetin que es
mantingui oberta l’Hemeroteca de Tarragona.

Comissió d’Afers Institucionals

b) Coordinar la política de fons patrimonial de la Biblioteca Pública de Tarragona amb el fons documental
de l’Hemeroteca de Tarragona.

Sessió núm. 36, 18.06.2014, DSPC-C 434

Palau del Parlament, 19 de juny de 2014

Adopció

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 18 de juny de 2014, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’eliminació temporal dels
drets derivats de l’assistència a òrgans col·legiats (tram.
250-01056/10), presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 67972).

El secretari en funcions
El president
de la Comissió
de la Comissió
Fernando Sánchez Costa Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 715/X del Parlament de Catalunya,
sobre la commemoració de la publicació del
llibre Els altres catalans

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

Tram. 250-00910/10

Resolució

Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 19.06.2014, DSPC-C 440

El Parlament de Catalunya insta el Govern a eliminar, mentre els treballadors públics no rebin íntegrament les catorze retribucions, qualsevol dret derivat de
l’assistència per part d’òrgans superiors, alts càrrecs,
eventuals i treballadors de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic a òrgans col·legiats de
qualsevol tipus i, a aquest efecte, adaptar els acords de
1.10.

Adopció

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda el
19 de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta de
resolució sobre la commemoració de la publicació del llibre «Els altres catalans», de Francesc Candel (tram. 25000910/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent

Núm. 351

mesures acordades de sostenibilitat de la plantilla i de
les condicions de treball.
Palau del Parlament, 19 de juny de 2014

Resolució
1. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement públic i solemne de la importància cabdal per al país de
l’obra Els altres catalans, de Paco Candel, en motiu
dels cinquanta anys de la seva publicació l’any 1964.

El secretari en funcions
El president
de la Comissió
de la Comissió
Fernando Sánchez Costa Carles Puigdemont i Casamajó

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Promoure actes de commemoració del cinquantè
aniversari de la publicació del llibre Els altres catalans, de Paco Candel, que recordin la importància de
l’obra en el moment de la seva aparició i que promoguin una reflexió sobre l’aportació de la immigració a
la Catalunya actual i futura.
b) Coordinar aquestes activitats amb les que puguin
promoure la Fundació Paco Candel o altres entitats o
institucions, com l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, del qual Paco Candel fou regidor, o el Senat,
del qual Paco Candel formà part.
Palau del Parlament, 19 de juny de 2014
El secretari en funcions
El president
de la Comissió
de la Comissió
Fernando Sánchez Costa Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 717/X del Parlament de Catalunya,
sobre l’ús de la toponímia a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00959/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 19.06.2014, DSPC-C 440

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 19 de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ús de la toponímia a l’aeroport
de Barcelona - el Prat (tram. 250-00959/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució

Resolució 716/X del Parlament de Catalunya,
sobre la plantilla del Gran Teatre del Liceu
Tram. 250-00945/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 19.06.2014, DSPC-C 440

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 19 de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’expedient de regulació d’ocupació del Gran Teatre del Liceu (tram. 250-00945/10),
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 61710).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer les gestions pertinents davant el Ministeri de
Foment perquè revisi les denominacions oficials que
designa i que publica en el Boletín Oficial del Estado,
per tal que es respectin les denominacions dels topònims en llurs llengües oficials en totes les comunica
cions i informacions dels aeroports espanyols i, especialment, les que fan referència a la llengua catalana
als aeroports catalans.
b) Fer les gestions pertinents davant el Ministeri de
Foment perquè revisi l’ús que Aeroports Espanyols i
Navegació Aèria fa en les seves comunicacions i informacions de les denominacions dels topònims en llengua catalana als aeroports catalans.

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

c) Complir la Resolució 737/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la toponímia de l’aeroport de Barcelona, que es va aprovar en els termes següents:

Resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat que AENA
faci un ús normalitzat de la llengua catalana en la toponímia emprada en els panells informatius i teleindicadors de l’aeroport de Barcelona, garantint que no
disminueixi la claredat de la informació que s’ofereixi
als passatgers i als usuaris de l’aeroport, d’acord amb
les directrius següents:

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aturar qualsevol acomiadament o reestructuració
de personal al Gran Teatre del Liceu durant l’any 2014.
b) Obrir una mesa de negociació entre la direcció del
Gran Teatre del Liceu i els representants dels treballadors, amb la participació del Govern, per a garantir
1.10.
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»a) En el cas dels topònims de l’àmbit lingüístic català,
utilitzar les formes oficials i pròpies de les destinacions, és a dir, les formes catalanes, tenint en compte que
els trajectes es fan dins els territoris de parla catalana.
»b) En el cas dels topònims de l’Estat de fora de l’àmbit lingüístic català:

2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Núm. 351

»Primer. Si es tracta d’una localitat que és dins un territori amb llengua pròpia, utilitzar els dos noms oficials.
»Segon. Si es tracta d’una localitat que té una forma
tradicional en català, utilitzar la forma catalana.
»c) En el cas dels topònims de destinacions estrangeres, per a mantenir la dimensió internacional de l’aeroport, utilitzar alternativament la denominació en català si hi ha una forma tradicional, en la llengua d’origen
i, finalment, en anglès, com a principal llengua de domini internacional.»

Proposta de resolució sobre la catorzena paga del personal sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 250-00882/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm.
18, tinguda el 03.07.2014, DSPC-C 451.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2014
El secretari en funcions
El president
de la Comissió
de la Comissió
Fernando Sánchez Costa Carles Puigdemont i Casamajó

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

Rebuig

Resolució 718/X del Parlament de Catalunya,
sobre la catalogació de l’església de Santa
Maria, de Llorenç de Rocafort, com a bé cultural d’interès nacional

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en
la sessió núm. 24, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 445.

Tram. 250-00988/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 19.06.2014, DSPC-C 440

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 19 de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la catalogació de l’església de Santa
Maria, de Llorenç de Rocafort, com a bé cultural d’interès nacional (tram. 250-00988/10), presentada pel
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 63540).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en
la sessió núm. 24, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 445.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar
si l’església de Santa Maria de Llorenç de Rocafort és
susceptible d’ésser catalogada com a bé cultural d’interès nacional.
Palau del Parlament, 19 de juny de 2014
El secretari en funcions
El president
de la Comissió
de la Comissió
Fernando Sánchez Costa Carles Puigdemont i Casamajó

2.10.25.
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Proposta de resolució sobre el cessament
del director general de la Policia

3.

TRAMITACIONS EN CURS

Tram. 250-01112/10

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Núm. 351

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 71959).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

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

Proposta de resolució sobre la dimissió o el
cessament del director general de la Policia
Tram. 250-01118/10

Tram. 200-00016/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 71958).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 72329;
72360; 72364).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1
dia hàbil - última.
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.07.2014.

Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 08.07.2014 al 21.07.2014).
Finiment del termini: 22.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 72330).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.07.2014.

3.01.01.
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Proposició de llei de modificació de la Llei
10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 202-00057/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 71961 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Agents d’aquest Cos policial, en exercici de les seves
funcions, llueixen en la seva uniformitat insígnies o
enganxines de banderes no oficials que denoten una
ideologia política. Fins i tot, en dependències de serveis públics s’hissen o estan presents banderes no oficials que representen una ideologia política concreta i
determinada. Aquests fets ha donat lloc a l’assistència
d’uniforme, total o parcialment, a actes de contingut
polític en els que els agents assisteixen a títol indivi
dual i no en representació del Cos.
II

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, María José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Martí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, José Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pérez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Luna vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
100.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:
Exposició de motius
I
El marc constitucional i legal determina que l’administració pública serveix amb objectivitat els interessos
generals. Aquest principi d’actuació de totes les administracions públiques al nostre país es manifesta, entre
altres aspecte, en la necessitat que els empleats públics
exerceixin les seves funcions amb imparcialitat.
La imparcialitat implica actuar amb absoluta neutralitat
política, pel que els funcionaris de les diverses administracions que existents a Espanya han d’abstenir-se, en el
compliment de llurs funcions públiques, de dur a terme
accions que contravinguin l’exigida imparcialitat.
En els darrers temps, es pot observar com empleats
públics adopten diversos comportaments que atempten greument contra la neutralitat política exigible legalment. Tanmateix, cal recordar el principi que els
serveis i espais públics no poden ser objecte d’un ús
partidista o de contingut polític amb independència de
la ideologia o l’ús partidista concret que se’n faci, llevat d’aquells supòsits previstos legalment com poden
ser, per exemple, la celebració d’eleccions.
En aquest sentit, a Catalunya es pot constatar com membres del Cos de Mossos d’Esquadra utilitzen el nom
del Cos de la Policia de la Generalitat i, fins i tot, part
del seu escut per constituir una associació amb una finalitat de defensa d’una ideologia política.
3.01.02.

Núm. 351

Cal deixar ben pales que aquesta llei no pretén limitar el dret a associació dels agents del Cos de Mossos
d’Esquadra, ni molt menys qüestionar-ho. Les referències en aquest àmbit es centren exclusivament per l’ús
que se’n pugui fer del nom del Cos de Mossos d’Esquadra, del seu escut i de la seva bandera.
L’articulat d’aquesta llei té com a objectiu modificar
la llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, per tal d’introduir a la
norma reguladora del Cos una habilitació legal necessària per evitar els comportaments i les accions que
contravenen la imparcialitat i per exigir i garantir que
els agents del Cos realitzin les seves funcions amb plena neutralitat política.
Malgrat els requeriments que s’han realitzat al Govern, la resposta ha estat la d’emparar i donar cobertura a aquests comportaments.
Per tal de no deixar a la interpretació que en pugui
fer cada Govern en cada moment, la seguretat jurídica
obliga a introduir les modificacions legals necessàries
per determinar amb tot detall que no es poden realitzar aquests comportaments que infringeixen la neutralitat política amb la que qualsevol agent ha d’actuar en
l’exercici de llurs funcions.
III
Per dur a terme aquesta voluntat la present llei de modificació de la llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra s’estructura
en cinc articles de modificació de disposicions de la
llei citada, així com dues disposicions finals sobre les
afectacions pressupostàries i la seva entrada en vigor.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposició de llei de modificació de la Llei
10/1994, de 11 de juliol, de la Policia
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
Article 1
Es modifica l’article 9 de la Llei 10/1994, de 11 de juliol de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra,
que resta redactat de la manera següent:
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«Article 9
»1. Quan estan de servei, els membres del Cos de Mossos d’Esquadra han de vestir l’uniforme reglamentari. No obstant això, en determinats llocs de treball, o
per necessitats del servei, poden exercir llurs funcions
sense l’uniforme, amb l’autorització prèvia de l’òrgan
que sigui determinat per reglament. En tot cas, han
d’acreditar sempre llur identitat professional.
»2. Els membres del Cos de Mossos d’Esquadra no podran assistir d’uniforme, total o parcialment, a manifestacions, reunions o actes públics, llevat que es tracti
d’actes en el que l’agent està de servei o d’actes oficials
en que l’assistència amb uniforme estigui indicada o
hagi estat autoritzada.
»3. Tanmateix, els agents de servei no podran ostentar
insígnies o distintius que no siguin propis de l’uniforme del Cos com poden ser banderes no oficials o qualsevol altre element de contingut polític o ideològic.
»4. S’han de determinar reglamentàriament les normes sobre els uniformes, els distintius, les salutacions
i els honors.»
Article 2
S’addiciona un nou article 9 bis a la Llei 10/1994, de
11 de juliol, de la Policial de la Generalitat-mossos
d’Esquadra, amb el text següent:
«Article 9 bis
»En les dependències del Cos de Mossos d’Esquadra
només podran estar presents i onejaran les banderes
oficials d’acord amb la legislació vigent.»
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»u) Permetre que en les dependències policials romangui o onegi, infringint la legislació vigent, una bandera que no sigui oficial al no haver donat les instruccions necessàries per la seva retirada en el moment que
el responsable de la dependència ha tingut coneixement.»
Article 5
S’addicionen una lletra i, j, k, l i m de l’article 70 de la
Llei 10/1994, de 11 de juliol de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, amb text següent:
«[...]
»i) Dipositar en dependències policials banderes que
no son oficials.
»j) No fer onejar en una dependència policial les banderes oficials infringint l’actual legislació vigent en
aquesta matèria.
»k) Fer onejar en una dependència policial una bandera no oficial.
»l) Assistir d’uniforme, total o parcialment, a qualsevol manifestació, reunió o acte públic, llevat que es
tracti d’actes en el que l’agent està de servei o d’actes
oficials en que l’assistència amb uniforme estigui indicada o hagi estat autoritzada.
»m) Ostentar, estant de servei, qualsevol insígnia o
distintiu no propi del uniforme del Cos com poden ser
banderes no oficials o elements de contingut polític o
ideològic.»
Disposicions finals

Article 3

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris

S’addiciona un tercer apartat de l’article 39 de la Llei
10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra, amb el text següent:

Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.»

«3. Els membres del Cos de Mossos d’Esquadra no
poden utilitzar el nom ni la imatge del Cos per defensar a títol individual o col·lectiu, mitjançant associacions o qualsevol altre tipus de persona jurídica, finalitats de caràcter polític o ideològic. S’exclou d’aquesta
prohibició el dret dels agents reconegut en l’article 50
d’aquesta Llei.»
Article 4
S’addicionen una lletra t i u de l’article 69 de la Llei
10/1994, de 11 de juliol de la Policia de la Generalitat–
Mossos d’Esquadra, amb text següent:

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor a l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Antecedents referents a la proposició
de llei de modificació de la Llei 10/1994,
de 11 de juliol, de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra

«[...]

1.

»t) Utilitzar el nom del Cos de Mossos d’Esquadra i
la seva imatge i escut per defensar a títol individual o
col·lectiu mitjançant associacions o qualsevol altre tipus de persona jurídica, finalitats de caràcter polític
o ideològic.

En els darrers temps, s’han observat diversos comportaments que atempten greument a la neutralitat política exigible legalment a l’administració i als empleats
públics en el desenvolupament de les seves funcions.
Tanmateix, cal recordar el principi que els serveis i es-

3.01.02.

Necessitat i objecte de la proposició de llei
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pais públics no poden ser objecte d’un ús partidista o
de contingut polític amb independència de la ideologia
o l’ús partidista concret que se’n faci, llevat d’aquells
supòsits previstos legalment com poden ser, per exemple, la celebració d’eleccions.
En aquest sentit, i entrant en el detall d’aquests comportaments, es pot constatar com membres del Cos
de Mossos d’Esquadra utilitzen el nom del Cos i, fins
i tot, part del seu escut per constituir una associació
amb una finalitat de defensa d’una ideologia política;
han lluït en la seva uniformitat insígnies o enganxines de banderes no oficials que denoten una ideologia
política; o en dependències de serveis públics s’hissen
o estan presents banderes no oficials que denoten una
ideologia política; han assistit d’uniforme, total o parcialment, a actes de contingut polític, a títol individual
i no en representació del Cos, etc.
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Proposició de llei de modificació de la Llei
5/1994, del 4 de juliol, reguladora dels serveis
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya
Tram. 202-00058/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 71962 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

– Article 164 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, María José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Martí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, José Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pérez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Luna vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
100.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:

– Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Exposició de motius

En principi, amb l’actual redactat de la llei, existiria
l’habilitació legal necessària per evitar aquests comportaments i per exigir als agents que els realitzen la
neutralitat política referida en el text legal. Malgrat els
requeriments que s’han realitzat al Govern, la resposta
ha estat la d’emparar i donar cobertura a aquests.
2. Normativa afectada

I

3. Competència
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 164,
estableix que correspon a la Generalitat, en matèria de
seguretat pública, d’acord amb el que disposa la legislació estatal, la creació i l’organització de la Policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
4. Afectacions pressupostàries
Les despeses que pugui comportar els preceptes
d’aquesta proposició de llei, tindran efectes a partir de
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici posterior a la seva aprovació.
Palau del Parlament, 6 de juny de 2014
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i
Serra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, María José García Cuevas, Alícia Alegret Martí, Eva García
Rodríguez, Dolors López Aguilar, Ma. Dolors Montserrat i Culleré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio
Coto Roquet, Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Rafael Luna Vivas, Juan Milián Querol, Manuel
Reyes López, Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio Santamaría Santigosa, diputats, del GP PPC

3.01.02.

Els serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, en tant que serveis públics, en
la seva prestació han de respectar el pluralisme de la
societat a la que serveixen i han d’actuar amb absoluta
neutralitat política i imparcialitat.
En els darrers temps, s’han observat a Catalunya diversos comportaments que atempten greument contra
aquests principis on es barreja la prestació de serveis
públics amb la utilització de símbols de caràcter polític i partidista. Cal recordar el principi que els serveis i
espais públics no poden ser objecte d’un ús partidista o
de contingut polític amb independència de la ideologia
o l’ús partidista concret que se’n faci, llevat d’aquells
supòsits previstos legalment com poden ser, per exemple, la celebració d’eleccions.
En aquest sentit, es pot constatar com membres del
Cos de Bombers utilitzen el nom del Cos per constituir
una associació amb una finalitat de defensa d’una ideologia política; com en els parcs de bombers s’hissen
o estan presents banderes no oficials que denoten una
ideologia política; com membres del Cos de Bombers
han assistit d’uniforme, total o parcialment, a actes de
contingut polític, això si, a títol individual i no en representació del Cos.
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A través d’aquesta llei no es pretén limitar ni qüestionar el dret a associació dels agents del Cos de Bombers. Les referències en aquest àmbit es centren exclusivament per l’ús que se’n pugui fer del nom del Cos
de Bombers.
Malgrat els requeriments que s’han realitzat al Govern, la resposta ha estat la d’emparar i donar cobertura a aquestes actuacions.
Per tal de no deixar a la interpretació que en pugui
fer cada Govern en cada moment, la seguretat jurídica
obliga a introduir les modificacions legals necessàries
per determinar amb tot detall que no es poden realitzar aquests comportaments que infringeixen la neutralitat política, la imparcialitat i el respecte a la pluralitat
de la societat amb la que qualsevol membre del Cos
de Bombers ha d’actuar en la prestació del seu servei.
L’articulat d’aquesta llei té com a objectiu modificar
la llei 5/1994, de 4 de maig, reguladora dels serveis
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de
Catalunya, per tal d’introduir una habilitació legal necessària per evitar els comportaments i les accions que
contravenen la imparcialitat i per exigir i garantir que
els membres del Cos de Bombers de realitzen les seves
funcions amb plena neutralitat política.
II
Per dur a terme aquesta voluntat la present llei de modificació de la llei de 5 de maig, reguladora dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments
de Catalunya s’estructura en quatre articles de modificació de disposicions de la llei citada, així com dues
disposicions finals sobre les afectacions pressupostàries i la seva entrada en vigor.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposició de llei de modificació de la Llei
de 5/1994, de 4 de maig, reguladora dels Serveis
de Prevenció i Extinció d’Incendis
i de Salvaments de Catalunya
Article 1
S’addiciona un nou article 2 bis a la Llei 5/1994, de 4
de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, amb
el text següent:
«Article 2 bis
»1. Els membres dels serveis de prevenció i extinció
d’incendis i salvaments de Catalunya no poden utilitzar
el nom ni la imatge del cos per a defensar, a títol individual o col·lectiu, mitjançant associacions o qualsevol altres tipus de persona jurídica, finalitats de caràcter polític o ideològic. S’exclou d’aquesta prohibició el dret dels
membres reconegut a l’article 33 d’aquesta Llei.
3.01.02.
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»2. En les dependències i parcs dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya
només podran estar presents i onejaran les banderes
oficials d’acord amb la legislació vigent.»
Article 2
Es modifica l’article 38 de la Llei 5/1994, de 4 de maig,
de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
«Article 38
»1. Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat
tenen el deure, en especial, de:
»a) Dur l’uniforme reglamentari.
»b) Sotmetre’s periòdicament a les revisions físiques i
de medicina preventiva que assegurin el manteniment
efectiu de llurs condicions físiques.
»c) Mantenir l’aptitud física adequada per incorporar-se al servei en plenes facultats.
»d) Complir la jornada i l’horari que siguin establerts,
d’acord amb la legislació vigent. En situacions de risc
o d’emergència, el Departament d’Interior pot exigir
l’execució de tasques fora de l’horari ordinari.
»e) Mantenir en condicions correctes d’ús de les instal·
lacions i els materials afectes al servei.
»f) Romandre en servei, un cop finalitzat l’horari ordinari de treball, després d’haver actuat en un sinistre,
mentre no hagin estat rellevats o quan la gravetat del
sinistre ho requereixi.
»g) Assistir als cursos de formació teòrico-pràctica que
s’organitzin a fi de garantir una prestació eficaç del servei.
»2. Els membres del Cos de Bombers no podran assistir d’uniforme, total o parcialment, a qualsevol manifestació, reunió o acte públic, llevat que es tracti d’actes en que estigui de servei o d’actes oficials en que
l’assistència amb uniforme estigui indicada o hagi estat autoritzada.
Tanmateix, no podran ostentar qualsevol insígnia o
distintiu que no sigui propi de l’uniforme del Cos com
poden ser banderes no oficials o altres que tinguin un
contingut polític o ideològic.
»3. Els deures específics dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat durant la permanència en els parcs
i durant les guàrdies s’han de determinar per via reglamentària.»
Article 3
S’addiciona una nova lletra h i i de l’article 43 de la
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, quedant redactat de la manera següent:
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«Article 43
»Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:
»a) Els actes i les conductes que atemptin contra la
dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta
d’institucions.
»b) L’incompliment de l’obligació de donar compte a
la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement.
»c) L’actuació feta amb abús de les atribucions, en perjudici de la ciutadania, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.
»d) L’ús de l’uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d’aquest. En aquest sentit, assistir d’uniforme, total o parcialment, a qualsevol
manifestació, reunió o acte públic, llevat que es tracti
d’actes en el que l’agent està de servei o d’actes oficials
en que l’assistència amb uniforme estigui indicada o
hagi estat autoritzada.
»e) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.
»f) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant
lliure de servei, en cas d’incendi o d’un altre sinistre,
si n’ha rebut l’ordre.
»g) La negativa a sotmetre’s a les revisions físiques i
de medicina preventiva que s’escaiguin.
»h) Utilitzar el nom del cos i la seva imatge i escut per
defensar a títol individual mitjançant associacions o en
altres persones jurídiques, finalitats de caràcter polític
o ideològic.
»i) Permetre que en les dependències i parcs dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments de
Catalunya romangui o onegi, infringint la legislació
vigent, una bandera que no sigui oficial al no haver
donat les instruccions necessàries per la seva retirada
en el moment que el responsable de la dependència ha
tingut coneixement.»
Article 4
Es modifica la lletra c i d’una nova lletra d, e, f i g de
l’article 44 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de
salvaments de Catalunya, quedant redactat de la manera següent:
«Article 44
»Són faltes lleus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:
»a) La descurança injustificada en la presentació personal.
3.01.02.
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»b) El fet de no presentar-se amb l’uniforme degut,
sense causa justificada, al relleu de torn corresponent.
»c) Dipositar en les dependències i parcs dels serveis
de prevenció i extinció d’incendis i salvaments banderes que no son oficials.
»d) No fer onejar en les dependències i parcs dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments les
banderes oficials infringint l’actual legislació vigent
en aquesta matèria.
»e) Fer onejar en les dependències i parcs dels serveis
de prevenció i extinció d’incendis i salvaments de Catalunya una bandera no oficial.
»f) Ostentar estant de servei qualsevol insígnia o distintiu no pròpia del uniforme del Cos com poden ser
banderes no oficials o de contingut polític o ideològic.
»g) L’incompliment de qualsevol de les funcions bàsiques, si no és qualificat com a falta greu o molt greu.»
Disposicions finals
Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.
Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor a l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Antecedents referents a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig,
reguladora dels Serveis de Prevenció i Extinció
d’Incendis i de Salvaments de Catalunya
1.

Necessitat i objecte de la proposició de llei

En els darrers temps, s’han observat diversos comportaments que atempten greument contra aquests principis on es barreja la prestació de serveis públics amb la
utilització de símbols de caràcter polític i partidista.
Cal recordar el principi que els serveis i espais públics
no poden ser objecte d’un ús partidista o de contingut
polític amb independència de la ideologia o l’ús partidista concret que se’n faci, llevat d’aquells supòsits
previstos legalment com poden ser, per exemple, la celebració d’eleccions.
En aquest sentit, i entrant en el detall d’aquests comportaments, es pot constatar com membres del Cos de
Bombers utilitzen el nom del Cos per constituir una
associació amb una finalitat de defensa d’una ideologia política; en parcs de bombers s’hissen o estan presents banderes no oficials que denoten una ideologia

Tramitacions en curs

20

7 de juliol de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

política; han assistit d’uniforme, total o parcialment, a
actes de contingut polític, a títol individual i no en representació del Cos.
Malgrat els requeriments que s’han realitzat al Govern, la resposta ha estat la d’emparar i donar cobertura a aquestes actuacions.
Per tal de no deixar a la interpretació que en pugui
fer cada Govern en cada moment, la seguretat jurídica
obliga a introduir les modificacions legals necessàries
per determinar amb tot detall que no es poden realitzar aquests comportaments que infringeixen la neutralitat política, la imparcialitat i el respecte a la pluralitat
de la societat amb la que qualsevol membre del Cos
de Bombers ha d’actuar en la prestació del seu servei.
2. Normativa afectada
– Article 132 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
– Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis
de prevenció, extinció d’incendis i de salvaments de
Catalunya.
3. Competència
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 132,
estableix que correspon a la Generalitat, la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou,
en tot cas, la regulació, la planificació i l’execució de
mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de
protecció civil que inclouen els serveis de prevenció i
extinció d’incendis, sens perjudici de les facultats dels
governs locals en aquesta matèria, respectant el que
estableix l’Estat en exercici de les seves competències
en matèria de seguretat pública.
4. Afectacions pressupostàries
Les despeses que pugui comportar els preceptes
d’aquesta proposició de llei, tindran efectes a partir de
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici posterior a la seva aprovació.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2014
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i
Serra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, María José García Cuevas, Alícia Alegret Martí, Eva García
Rodríguez, Dolors López Aguilar, Ma. Dolors Montserrat i Culleré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio
Coto Roquet, Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Rafael Luna Vivas, Juan Milián Querol, Manuel
Reyes López, Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio Santamaría Santigosa, diputats, del GP PPC
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Proposició de llei de modificació de la Llei
16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals
Tram. 202-00059/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 71963 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra,
portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, María José
García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Martí, diputada,
Eva García Rodríguez, diputada, Dolors López Aguilar,
diputada, Maria Dolors Montserrat i Culleré, diputada,
Marisa Xandri Pujol, diputada, José Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pérez, diputat, Rafael López
Rueda, diputat, Rafael Luna vives, diputat, Juan Milián
Querol, diputat, Manuel Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament,
presenten la proposició de llei següent:
Exposició de motius
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals,
en el seu article 24, estableix que els cossos de policia
local s’estructuren en escala bàsica, que compren les
categories de caporal i agent. A la referida escala bàsica li correspon el Grup D.
La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic va subdividir el Grup C en dos subgrups,
C1 i C2, segons la titulació exigida per l’ingrés (al primer es requereix títol de batxiller o tècnic i al segon títol
de graduat en educació secundària obligatòria). Alhora,
els grups de classificació existents a l’entrada en vigor
de la llei s’havien d’integrar en els grups de classificació
professional de funcionaris d’acord amb les equivalències següents: el Grup D corresponia el subgrup C2; i el
Grup C, al subgrup C1. Per això, els agents i caporals
de les policies locals els hi correspon el subgrup C2.
Quan es va aprovar la Llei 10/1994, d’11 de juliol de la
policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra, l’article
20 preveia que a l’escala bàsica, que comprenia la categoria de Mosso i Caporal, li corresponia la titulació
del Grup D.
L’article 36 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives va afegir una disposició addicional sisena a l’esmentada Llei 10/1994, d’11
de juliol, on es definia que els funcionaris del Cos de
Mossos d’Esquadra de les categories de mosso o mossa
i caporal o caporala de l’escala bàsica es classifiquen
a efectes administratius de caràcter econòmic, en el
Grup C. Cal recordar que d’acord amb la Llei 7/2007,
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de 12 d’abril, els funcionaris del Grup C quan va entrar
en vigor la Llei s’equiparaven a la subcategoria C1.
La modificació legal que va comportar que els mossos
o caporals passessin d’un grup D a un grup C1 no tenia una finalitat econòmica. La mateixa modificació
contemplava que l’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant
de la classificació en el Grup C (anteriorment, ara C1)
es deduïa del complement específic de la corresponent
relació de llocs de treball.
Les persones aspirants a la categoria de mosso o mossa, durant la realització del curs selectiu a l’Escola de
Policia, perceben les retribucions bàsiques corresponents al grup D (actualment, C2).
Tanmateix, l’article 5 del Reial Decret Llei 12/1995,
de 28 de desembre, sobre mesures urgents en matèria
pressupostària, tributaria i financera reclassificaven
als membres del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil de l’escala bàsica del grup D al grup C. La
mateixa norma especificava clarament que la mesura
no podia comportar un increment de la despesa pública ni modificació del còmput anual de les retribucions.
En aquest sentit, l’increment que suposava passar del
grup D al C (avui C1) es compensava reduint en la mateixa proporció les retribucions complementàries.
En la negociació amb els treballadors, alguns ajuntaments de Catalunya van subscriure en els acords amb la
Policia Local que els agents de l’escala bàsica passessin
al grup C1, amb les dificultats jurídiques evidents del
que estableix l’actual marc normatiu vigent a Catalunya.
Actualment, poques Comunitats Autònomes mantenen als agents de l’escala bàsica de les policies locals
amb la categoria C2.
Per tot això, la finalitat d’aquesta modificació consisteix en que els agents i caporals de l’escala bàsica de les
policies locals de Catalunya es classifiquin, a efectes
administratius de caràcter econòmic, en el Grup C1.
L’aplicació d’aquesta mesura ha de tenir un efecte neutre a efectes econòmics. Aquest canvi de classificació
ha de comportar que la diferència retributiva del sou
base resultants de la classificació en el Grup C1 es dedueixi del complement específic de la corresponent relació de llocs de treball.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:

Núm. 351

«Article 24
»1. Els cossos de policia local s’estructuren en les escales i les categories següents:
»a) Escala superior, que comprèn les categories de superintendent, d’intendent major i d’intendent.
»b) Escala executiva, que comprèn la categoria d’inspector.
»c) Escala intermèdia, que comprèn les categories de
sots-inspector i de sergent.
»d) Escala bàsica, que comprèn les categories de caporal i d’agent.
»2. Corresponen a les escales dels cossos de policia local els grups següents:
»a) A l’escala superior, el grup A.
»b) A l’escala executiva, el grup B.
»c) A l’escala intermèdia, el grup C.
»d) A l’escala bàsica, el grup C1.
»3. Per a l’accés als grups que especifica l’apartat 2
s’exigeix, a més dels requisits que determina el capítol
2 del títol 4, estar en possessió de la titulació i dels coneixements lingüístics que estableix per als grups corresponents la normativa vigent sobre funció pública de
l’Administració de la Generalitat.»
Article 2
S’addiciona una Disposició Addicional, la setena, a la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals,
amb el text següent:
«Disposició addicional setena
L’aplicació de la mesura de classificar l’escala bàsica
de les policies locals en el grup C1 comporta que la
diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix del complement específic de la corresponent relació de llocs de treball.
Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat
a l’aplicació del canvi de classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el
grup de classificació al qual pertanyia el funcionari o
funcionària en el moment que foren perfets.»
Disposicions finals
Primera. Efectes econòmics i pressupostaris

Proposició de llei de modificació de la llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals

Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Article 1

Segona. Entrada en vigor

Es modifica la lletra d, del segon apartat, de l’article
24 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies
Locals, que queda redactada de la manera següent:

Aquesta llei entra en vigor a l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Antecedents referents A la Proposició de llei
de modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol,
de les policies locals

2. Normativa afectada

1.

– Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

Necessitat i objecte de la proposició de llei

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic va subdividir el Grup C en dos subgrups,
C1 i C2, segons la titulació exigida per l’ingrés (al primer es requereix títol de batxiller o tècnic i al segon
títol de graduat en educació secundària obligatòria).
Alhora, els grups de classificació existents a l’entrada
en vigor de la llei s’havien d’integrar en els grups de
classificació professional de funcionaris d’acord amb
les equivalències següents: el Grup D corresponia el
subgrup C2; i el Grup C, al subgrup C1. Per això, els
agents i caporals de les policies locals els hi correspon
el subgrup C2.
Quan es va aprovar la Llei 10/1994, d’11 de juliol de la
policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra, l’article
20 preveia que a l’escala bàsica, que comprenia la categoria de Mosso i Caporal, li corresponia la titulació
del Grup D.
L’article 36 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives va afegir una disposició addicional sisena a l’esmentada Llei 10/1994, d’11
de juliol, on es definia que els funcionaris del Cos de
Mossos d’Esquadra de les categories de mosso o mossa i caporal o caporala de l’escala bàsica es classifiquen a efectes administratius de caràcter econòmic,
en el Grup C. Cal recordar que d’acord amb la Llei
7/2007, de 12 d’abril, els funcionaris del Grup C quan
va entrar en vigor la Llei s’equiparaven a la subcategoria C1.

– Article 164 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

3. Competència
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 164,
estableix que correspon a la Generalitat, en matèria de
seguretat pública, d’acord amb el que disposa la legislació estatal, la planificació i la regulació del sistema
de seguretat pública de Catalunya i l’ordenació de les
policies locals. Tanmateix correspon a la Generalitat
el comandament suprem de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i la coordinació de l’actuació
de les policies locals.
4. Afectacions pressupostàries
Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, tindran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a
l’exercici posterior a la seva aprovació.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2014
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i
Serra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, María José García Cuevas, Alícia Alegret Martí, Eva García
Rodríguez, Dolors López Aguilar, Ma. Dolors Montserrat i Culleré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio
Coto Roquet, Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Rafael Luna Vivas, Juan Milián Querol, Manuel
Reyes López, Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio Santamaría Santigosa, diputats, del GP PPC

En la negociació amb els treballadors, alguns ajuntaments de Catalunya van subscriure en els acords amb
la Policia Local que els agents de l’escala bàsica passessin al grup C1, amb les dificultats jurídiques evidents del que estableix l’actual marc normatiu vigent
a Catalunya.
Actualment, poques Comunitats Autònomes es mantenen als agents de l’escala bàsica de les policies locals
amb la categoria C2.
Per tot això, la finalitat d’aquesta modificació consisteix en que els agents i caporals de l’escala bàsica de les
policies locals de Catalunya es classifiquin, a efectes
administratius de caràcter econòmic, en el Grup C1.
L’aplicació d’aquesta mesura ha de tenir un efecte neutre a efectes econòmics. Aquest canvi de classificació
ha de comportar que la diferència retributiva del sou
base resultants de la classificació en el Grup C1 es dedueixi del complement específic de la corresponent relació de llocs de treball.
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3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.18.

DESIGNACIONS DE MEMBRES DEL CONSELL
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

3.10.25.

Núm. 351

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el pagament de
les subvencions del Departament de Cultura
a activitats d’artistes
Tram. 250-01108/10

Procediment per a elegir tres membres del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00002/10

Esmenes presentades
Reg. 72492 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CCL, 03.07.2014

Proposta de candidats
Reg. 72693 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 72492)

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 72693)

1

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

Del punt 1
A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el
que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, proposen els candidats següents perquè en la
propera sessió plenària siguin elegits membres del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
– Sr. Salvador Alsius Clavera
– Sra. Yvonne Griley Martínez
– Sra. Eva Parera Escrichs
Per tal de donar compliment a l’article 157 del Reglament del Parlament, s’adjunten els currículums dels
candidats.
Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden ésser
consultats a l’Arxiu del Parlament.

Assignació de la Comissió per a tenir les compareixences

«1. Informar en seu parlamentària de l’estat en què es
troba el pagament de les subvencions del Departament
de Cultura concedides a activitats de diferents artistes
de l’any 2013, tant d’artistes particulars com si es tracta
d’associacions o cooperatives o empreses.»

2

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

Del punt 2
«2. Procedir al pagament, en el termini de tres mesos
com a màxim, del pagament de totes aquelles subvencions de l’exercici 2013 pendents de pagament.»

3

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

Del punt 3
«3. Informar en seu parlamentària de l’estat en què es
troba el pagament de les subvencions del Departament
de Cultura concedides a activitats de diferents artistes de
l’any 2011 i de l’any 2012, tant d’artistes particulars com
si es tracta d’associacions o cooperatives o empreses.»

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

3.10.18.

Tramitacions en curs

24

7 de juliol de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

Núm. 351

Proposta de resolució sobre la reconsideració del mapa de zones del sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona
Tram. 250-01137/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Mixt (reg. 71781; 71895; 71924).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2014 al 09.07.2014).
Finiment del termini: 10.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Mixt (reg. 71782; 71896; 71923).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2014 al 09.07.2014).
Finiment del termini: 10.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Mixt (reg. 71785; 71920).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2014 al 09.07.2014).
Finiment del termini: 10.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Mixt (reg. 71786; 71919).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2014 al 09.07.2014).
Finiment del termini: 10.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels recursos personals del Servei d’Intervenció Especialitzada de Sant Feliu de Llobregat

Proposta de resolució sobre la instal·lació de
comptadors intel·ligents

Tram. 250-01135/10

Tram. 250-01139/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Mixt (reg. 71783; 71897; 71922).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2014 al 09.07.2014).
Finiment del termini: 10.07.2014; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Mixt (reg. 71787; 71918).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2014 al 09.07.2014).
Finiment del termini: 10.07.2014; 09:30 h.

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

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Mixt (reg. 71784; 71898; 71921).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2014 al 09.07.2014).
Finiment del termini: 10.07.2014; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Mixt (reg. 71788; 71899; 71917).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2014 al 09.07.2014).
Finiment del termini: 10.07.2014; 09:30 h.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la neutralitat
política en l’entorn escolar
Tram. 250-01141/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Mixt (reg. 71789; 71900; 71916).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2014 al 09.07.2014).
Finiment del termini: 10.07.2014; 09:30 h.

Núm. 351

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01145/10

Tramesa a la Comissió

Proposta de resolució sobre la disposició
d’un tècnic d’educació infantil a les escoles
públiques
Tram. 250-01142/10

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Mixt (reg. 71790; 71901; 71915).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2014 al 09.07.2014).
Finiment del termini: 10.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna del rebuig del Tribunal Suprem i de la prohibició de
la Junta Electoral Central de la iniciativa Multireferèndum 2014 del dia 25 de maig de 2014

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre les paperetes
per a la consulta sobre el futur polític de Catalunya que elabora el Centre d’Iniciatives
per a la Reinserció de Lleida
Tram. 250-01146/10

Tram. 250-01143/10

Tramesa a la Comissió
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Mixt (reg. 71806; 71902; 71914).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2014 al 09.07.2014).
Finiment del termini: 10.07.2014; 09:30 h.

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Humans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre el pagament
dels deutes a l’empresa Habitatges Municipals de Sabadell

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Tram. 250-01144/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’increment urgent d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra al barri de la Mariola, de Lleida

Proposta de resolució sobre la creació d’una
assemblea parlamentària de les Nacions
Unides

Tram. 250-01147/10

Tram. 250-01150/10

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre l’itinerari i la
freqüència de pas de l’autobús interurbà que
connecta Rubí amb l’Hospital de Terrassa
Tram. 250-01148/10

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre el transport escolar per als alumnes de centres educatius
situats lluny del nucli urbà
Tram. 250-01151/10

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre el garantiment
dels serveis públics de salut
Tram. 250-01149/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

3.10.25.

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre les gestions amb
el Govern de l’Estat per a instar el Govern de
Moçambic a protegir els drets humans, amb
especial atenció a la protecció dels drets de
les dones i les nenes
Tram. 250-01152/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Núm. 351

Proposta de resolució sobre la destinació
d’una partida pressupostària de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a arranjar la xarxa de camins de Gimenells i el Pla de la Font
Tram. 250-01155/10

Tramesa a la Comissió

Proposta de resolució sobre l’adopció de
mesures urgents per a controlar l’emissió
de compostos orgànics volàtils de la planta
Ecoparc2, a Montcada i Reixac

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Tram. 250-01153/10

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre l’adopció de
mesures per a ajudar les persones amb malaltia celíaca

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre el Pla estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01156/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.
Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-01154/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament de la residència centre de dia
Fortuny, de Reus, el 2014

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Tram. 250-01157/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el finançament
de la presentació de la candidatura del Priorat perquè sigui declarat paisatge cultural
agrari de muntanya
Tram. 250-01158/10

Núm. 351

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Proposta de resolució de condemna i rebuig
de la violència terrorista i de solidaritat amb
les víctimes de l’atemptat de l’11 de setembre de 1989 a Banyoles
Tram. 250-01161/10

Termini de presentació d’esmenes
Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre l’autorització
al Consell Comarcal del Priorat perquè faci
una senyalització homogènia del patrimoni i
les carreteres de la comarca
Tram. 250-01159/10

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Proposta de resolució de suport als pobles
indígenes i les comunitats camperoles i afrodescendents de Colòmbia en la defensa de
llurs territoris
Tram. 250-01162/10

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre l’allargament
del període hàbil de recol·lecció de la tòfona
conreada
Tram. 250-01160/10

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

3.10.25.

Tramitacions en curs

29

7 de juliol de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 351

Proposta de resolució sobre la protecció
dels pobles indígenes i les comunitats afrodescendents i camperoles de Colòmbia

Proposta de resolució sobre el pagament
del deute a l’empresa Habitatges Municipals
de Sabadell

Tram. 250-01163/10

Tram. 250-01166/10

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

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

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

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

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució sobre el Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat
Tram. 250-01169/10

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

3.10.25.

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.
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Proposta de resolució sobre els sistemes
d’identificació utilitzats pels Mossos d’Esquadra arran del conflicte de Can Vies, de
Barcelona
Tram. 250-01170/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2014 al 16.07.2014).
Finiment del termini: 17.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Proposta de resolució de suport a la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 250-01171/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 71811 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solsona, diputat, Hortènsia Grau Juan, diputada 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 de Territori i Sostenibilitat.
Exposició de motius
El passat 4 de juny varen comparèixer davant d’aquesta comissió representants de les entitats que preocupades per la degradació del medi natural varen presentar
el següent manifest:
Declaració a favor del patrimoni natural
de Catalunya
Les entitats i persones sotasignades, pregonament preocupades per:
– El desmantellament de les polítiques de conservació
del patrimoni natural de Catalunya, que ja ha traspassat totes les línies vermelles.
– El greu incompliment d’obligacions i disposicions
legals (com directives europees o plans de conserva3.10.25.
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ció d’espècies) que fan referència a la conservació del
patrimoni natura.
– Les retallades de més del 60% del pressupost destinat a espais naturals protegits, que són competència de
la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat,
la qual forma part d’un Departament, el d’Agricultura, que ha reduït el seu pressupost en un percentatge
molt inferior.
– L’estrangulament de la gestió dels espais naturals
protegits adscrits a la Generalitat, o gestionats per
consorcis dels quals la Generalitat formava part, que
han patit la reducció dels equips gestors, la dràstica
retallada o eliminació dels serveis d’informació i educació ambiental, i de les brigades de manteniment, i
tres anys consecutius sense cap inversió, que ha afectat també els centres de recuperació de fauna salvatge.
– L’absència de gestió conservacionista dels espais naturals marins i la seva biodiversitat, amb comptadíssimes excepcions.
– Les evidències d’empitjorament i de pèrdues, a voltes irreversibles, de patrimoni natural (geòtops, geozones, espècies, hàbitats, paisatges) ja identificades en
l’avaluació de l’efectivitat del sistema d’espais naturals
protegits de 2004, fins i tot a l’interior d’espais naturals de protecció especial. I tot plegat, en un moment
de sobrefreqüentació del medi natural, que requeriria
una gestió adequada a la capacitat de càrrega.
– Les tendències negatives en indicadors clau del medi
natural de Catalunya, que han palesat els dos informes
publicats per la Institució Catalana d’Història Natural
el 2010 i 2013, avalats per la millor informació científica disponible.
– L’escàs ressò que han tingut els informes del Consell
de Protecció de la Natura en les polítiques de gestió i
conservació del patrimoni natural del govern de Catalunya i, en particular, els darrers informes sobre la
gestió dels espais naturals protegits.
– La supressió de molts programes de recerca i de seguiment del patrimoni natural, que dificulta o impedeix avaluar les tendències i l’impacte de les polítiques
públiques que hi incideixen.
– La falta de reconeixement de les enormes oportunitats socials i econòmiques que el patrimoni natural
comporta, i l’absència d’estratègies i accions efectives
per a desplegar-les.
Consideren que
Davant el risc de deteriorament continuat del patrimoni natural, que constitueix una amenaça a la biodiversitat i al benestar de la societat:
– S’han de d’aturar i revertir amb urgència les polítiques que menen al deteriorament del patrimoni natural del país, malgrat la difícil situació econòmica actu-
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al, perquè no suposi una debilitat per al país que volem
i les generacions que vindran.
– S’ha de reconèixer el patrimoni natural com un component essencial de la identitat del nostre país, de la
salut del territori i de la societat, i com una font de
serveis i oportunitats, de llocs de treball i d’activitat
econòmica.
– Es pot reconduir la situació si s’actua amb responsabilitat i visió de futur, i atenent als compromisos legals
que no es poden defugir, tot recordant que, com apunten alguns estudis europeus, no actuar en conservar
la natura és una opció més arriscada i cara que invertir-hi adequadament.
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Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya dona el seu suport al manifest «Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya»
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar les recomanacions del manifest en el marc del
desplegament de la Moció 83/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del
medi natural.
Palau del Parlament, 19 de juny de 2014
Dolors Camats i Luis, portaveu, i Salvador Milà i Solsona i Hortènsia Grau Juan, diputats, del GP ICV-EUiA

Per tot plegat reclamen al Govern de Catalunya
1. Aturar immediatament el desmantellament de les
polítiques de conservació del patrimoni natural, revertint, a partir d’enguany, les tendències de reducció de
pressupostos i d’equips humans que s’hi destinen. Mesurar anualment el que s’hi destina i retre’n comptes
amb transparència a la societat.
2. Mantenir, o recuperar quan s’escaigui, els programes de recerca i de seguiment del patrimoni natural
que han de permetre avaluar-ne l’estat i mesurar regularment l’efectivitat de les polítiques públiques que
hi incideixen, i fer-ne públics els resultats anualment.
3. Reagrupar les competències sobre gestió i planificació del patrimoni natural amb la resta de competències ambientals en un únic departament responsable
de les polítiques ambientals, i de caràcter transversal.
D’aquesta manera, l’acció política sobre el patrimoni
natural es podria coordinar millor amb les diferents
polítiques sectorials que hi incideixen i que, sovint,
se’n beneficien.
4. Impulsar la consolidació d’una administració pública moderna i eficaç, que superi les greus disfuncions
actuals i dotar-la dels mitjans necessaris per garantir-ne l’efectivitat.
5. Tramitar, aprovar i aplicar, amb la màxima urgència, les dues eines legals bàsiques per poder conservar
el patrimoni natural: la Llei de la Biodiversitat i del
Patrimoni Natural i l’Estratègia Catalana de Conservació de la Biodiversitat, i que concretin els acords del
Conveni de la Diversitat Biològica, les Directives Europees i les lleis estatals a Catalunya.
6. Millorar l’accés a la informació, la participació i la
justícia en matèria de medi ambient, per a la ciutadania i les organitzacions socials, dotant a la fiscalia de
medi ambient dels mitjans indispensables per poder
fer front als delictes ambientals greus.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
3.10.25.

Proposta de resolució sobre les escoles municipals de música i dansa i els conservatoris
Tram. 250-01172/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 71964 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, 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’Ensenyament i Universitats.
Exposició de motius
Els ensenyaments municipals musicals desenvolupen
una funció social estratègica als nostres pobles i les
nostres ciutats. L’estructura d’aquests centres (Escoles
de música i dansa, conservatoris professionals i centres superiors) ha vertebrat en el nostre país una normalització dels ensenyaments musicals que han permès assolir uns nivells de pràctica musical amateur
i uns nivells d’excel·lència professional, cada vegada
més a prop dels europeus.
Les escoles de música i dansa, a més d’iniciar els infants en les seves primeres etapes de formació musical, han desenvolupat nombrosos projectes de cohesió
social i difusió artística, estenent la pràctica musical
en la societat des de la infància i també com a formació al llarg de la vida.
D’altra banda, aquests ensenyaments també han dut
a terme una immensa tasca de vertebració pels seus
projectes educatius i pels ponts que han sabut estendre
amb les escoles de música i dansa i les de règim ge-
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neral, així com amb els centres superiors, orquestres
joves, i projectes de dinamització social molt diversos.
Una societat formada, culta i sensible és una societat
més justa i amb projecció de futur, i per això calen
iniciatives que facilitin el desenvolupament dels ensenyaments d’art i també musicals i de dansa, dels quals
són responsables també els ajuntaments de Catalunya.
Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Reconèixer la tasca fonamental que han desenvolupat en els últims anys les escoles municipals de música, dansa i conservatoris i les encoratja a continuar
desplegant aquesta funció.
2) Consensuar amb el món local el correcte finançament de les escoles municipals de música, dansa i
conservatoris amb l’objectiu de garantir la continuïtat
d’aquests ensenyaments.
Palau del Parlament, 19 de juny de 2014
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Montserrat Capdevila Tatché, diputada, del GP SOC; Dolors Camats i
Luis, portaveu, i Joan Mena Arca, portaveu adjunt, del
GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les mesures i
les actuacions per al millorament de la carretera N-230 entre Catalunya i Aragó
Tram. 250-01173/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 72003 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i
Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Exposició de motius
El traçat de la Nacional 230 entre Aragó i Catalunya
és un traçat sinuós y subjecte a dures condicions climàtiques. Unes circumstàncies que condicionen el seu
traçat i molt especialment la seva conservació. Avui, el
seu deteriorament i la falta de seguretat per als usuaris
d’aquesta via es fa més evident que mai.
3.10.25.
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Per aquest motiu, alcaldes i representants públics dels
municipis, comarques i províncies de Lleida i Osca han
manifestat el seu malestar amb la situació d’oblit de les
administracions públiques respecte aquesta carretera i
la falta d’inversió, tant en el seu manteniment, com en
les promeses obres de millora que mai es concreten.
Els últims i greus accidents de trànsit ocorreguts en els
termes municipals del Pont de Suert a l’Alta Ribagorça i de Vilamòs al Vall d’Aran, amb el resultat d’una
persona morta i una altra molt greu, en ambos casos
amb la implicació de camions de gran tonatge, són les
darreres evidències de les males condicions d’aquesta
carretera para suportar l’alt nivell de trànsit que circula pel seu asfalt.
Reiteradament s’han incomplert els compromisos de
l’Administració de l’Estat per la millora d’aquesta via o
la seva conversió en una autovia, tal i com es va acordar
l’any 2000 amb un compromís d’inversió de 175.000
milions de pessetes. A dia d’avui, tan sols s’han construït 5 km entre Alguaire i Rosselló.
En aquest temps i tot i algunes millores puntuals, l’increment del tràfic pesat per aquesta carretera resulta
inassumible per a les actuals travessies urbanes dels
municipis pels que circula el seu traçat. De la mateixa
manera que els punts negres i l’acumulació d’accidents
requereixen actuacions immediates per garantir la seguretat dels seus usuaris.
La N-230 es una via fonamental per a les relacions
entre Cataluña i Aragó i per les relacions comercials
de Lleida amb França, sent aquest un dels pocs eixos
de penetració del Pirineu Central. Una situació que la
converteix en un eix viari amb projeccions de creixement en un futur immediat.
Per aquests motius, atenent a la importància de la
N-230 com a eix de comunicació Nord-Sud, constituint una ruta de caràcter transpirinenc; per la seva
transcendència en la vertebració i comunicació dels
territoris entre Lleida i la Vall d’Aran; per la seva importància per a l’economia de Catalunya i Aragó i,
molt especialment, degut a la vital i transcendent obligació de les administracions de garantir la seguretat
de les persones que utilitzen aquesta via, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat:
1. La ràpida i immediata actuació per garantir la seguretat vial als punts negres de la N-230 entre Catalunya
i Aragó.
2. L’actuació immediata per millorar el paviment i els
desperfectes de la carretera N-230 en les seves zones
més deteriorades.
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3. Un pla integral para las travessies urbanes de tota
la via, amb aquelles mesures dissuasòries i que responguin a l’objectiu de garantir la qualitat de vida dels
municipis que creua així com la seguretat dels vianants.
4. Un calendari efectiu i amb les corresponents partides pressupostàries per afrontar la conversió de la
carretera N-230 en una via segura, la construcció de
variants al seu pas pels nuclis urbans, la construcció
d’un tercer carril, voreres d’un metre i carrils d’incorporació, tal i com estableix el Pla d’Infraestructures
de l’Estat.
5. Garantir els crèdits i les partides pressupostàries
per emprendre aquestes obres en els propers exercicis
pressupostaris.
6. Aprofitar les instal·lacions (radars i sistema de detenció del túnel de Vielha) existents i futures para prevenir i evitar accidents.
7. Extremar els controls garantint el compliment de les
normatives de circulació, alcoholèmia i descansos per
als vehicles de gran tonatge.
Palau del Parlament, 18 de juny de 2014
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i
Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la concessió de
subvencions en matèria cultural
Tram. 250-01174/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 72010 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Cultura i Llengua.
Exposició de motius
La Llei 2/2014 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aprovada amb
els vots dels Grups Parlamentaris de Convergència i
Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la seva
disposició transitòria segona diu el següent:
«Segona. Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en matèria de subvencions
3.10.25.
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»1. Amb la finalitat de donar compliment als objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es poden modificar les bases reguladores vigents
ja aprovades de les subvencions que encara no hagin
estat concedides per a establir, com a causa de modificació de les resolucions de concessió, les decisions que
tenen per finalitat el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
»2. Per a atendre els mateixos objectius a què fa referència l’apartat 1, es poden modificar les subvencions concedides en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, encara que no hi hagi previsions en les
bases o les convocatòries que hi siguin aplicables –o,
en el cas de les subvencions nominatives o de concessió directa, tot i que no hi hagi tampoc una disposició expressa–, sempre que les persones beneficiàries
hi donin la conformitat.
»3. En qualsevol dels supòsits a què fan referència els
apartats 1 i 2, la modificació de la subvenció concedida pot comportar, segons els casos, la reducció parcial
o total de la subvenció.»
Posteriorment, el Departament de Cultura aprova una
Resolució (CLT/83/2014) amb les bases generals que
han de regir la concessió en matèria cultural. Tot i això, amb data de 5 de març, aprova una altra Resolució
(CLT/573/2014) de modificació de les bases generals
que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural. La modificació consisteix en afegir un
punt en el següent sentit: «L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura pot reduir de forma parcial o total la
quantia de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels seus objectiu
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.»
La modificació de les bases generals afegeix també
una disposició transitòria que conté el següent redactat: «Pel que fa a les subvencions que s’atorguin durant
el 2014, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural té
la facultat de modificar els acords de concessió de les
subvencions per decisions que tinguin per finalitat el
compliment dels objectiu d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, d’acord amb la disposició
transitòria segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Aquesta modificació pot comportar la reducció parcial o total de les subvencions.»
El Govern de la Generalitat no ha fet públic els criteris
que farà servir a l’hora de decidir quines entitats seran objectes d’aquesta reducció i quines no, així com
tampoc quines subvencions serien reduïdes o retirades abans. Són clares les conseqüències que es poden
derivar d’una mesura així. És, aquest sentit, motiu de
gran preocupació per les entitats culturals –i de qualsevol altre tipus d’entitat que en el futur es pugui veure
afectada per aquesta modificació– l’arbitrarietat amb
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la qual es pot executar aquesta disposició només en
nom de l’austeritat.
A més, la lògica que desprèn l’aprovació d’aquesta resolució pot conduir a els entitats beneficiàries a una
potencial paràlisi en considerar que no poden assegurar al 100% els ingressos previstos per part de l’administració o, encara pitjor, que la seva activitat provoqui
un deute en comptar amb una subvenció aprovada que
podrien no rebre, o no íntegrament, després.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Deixar sense efecte la disposició transitòria segona
de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, i procedir a la seva derogació, de manera que es garanteixi que
les subvencions aprovades i atorgades no puguin ser
modificades per motius de restriccions pressupostàries.
2. Modificar les bases generals que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural, de manera
que es garanteixi que les subvencions no puguin ser
modificades un cop han estat aprovades.
Palau del Parlament, 19 de juny de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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tadans corresponents a la ciutat de Terrassa i als municipis de l’entorn, Rubí i Sant Cugat. Aquests hospitals
gestionen també diferents Centres d’Atenció Primària
així com recursos sociosanitaris.
Amb data 12/9/2013 el Parlament de Catalunya va aprovar la resolució 316/X sobre les llistes d’espera dels
hospitals de Terrassa, en la qual es posava de manifest
l’increment alarmant de les llistes d’espera fruit de la
reducció pressupostària i la reducció de compra d’activitat per part del Servei Català de la Salut, amb la consegüent disminució de l’oferta assistencial.
Dita resolució instava el Govern de la Generalitat a emprendre mesures correctores per tal de reduir les llistes d’espera en aquests dos centres hospitalaris, que
sobrepassaven amb escreix la mitjana de Catalunya, entre elles l’assignació pressupostària tant a l’Hospital de
Terrassa com a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa; així com garantir els mecanismes d’informació i seguiment de l’evolució de les llistes d’espera i de la qualitat de l’assistència sanitària al municipi de Terrassa.
El control de compliment de la resolució 316/X tramès a la Comissió de Salut amb data 13/01/2014 manifestava que la contractació de serveis als hospitals de
Terrassa per al 2013 havia previst un increment de les
intervencions quirúrgiques contractades respecte del
2012 (250 intervencions).
Així mateix, manifestava que es feien derivacions de
pacients a d’altres centres dins i fora del territori de
referència.
Tot i així, els indicadors de llistes d’espera quirúrgiques als hospitals de Terrassa amb data 31 de desembre de 2013 ens diuen que:

Proposta de resolució sobre les llistes d’espera dels hospitals de Terrassa
Tram. 250-01175/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 72011 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré,
diputada, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.
Exposició de motius
L’Àrea Bàsica de Salut del Vallès Occidental Oest,
dins la Regió Sanitària de Barcelona, compta amb dos
hospitals de referència, el Consorci Sanitari de Terrassa i l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, amb
una població de referència aproximada de 427.000 ciu3.10.25.

– Els temps mitjos d’espera estan, en dos dels tres
centres, per sobre de la mitjana de Catalunya (5,77) i
de la regió sanitària de Barcelona (5,81), i en concret
a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa el 9,16 i
l’Hospital de Terrassa 6,47.
– Mútua de Terrassa té uns temps d’espera que en la
majoria de procediments sobrepassa 8 mesos d’espera,
molt per sobre dels 6 del temps de garantia, i també
per sobre de la mitjana de Catalunya, especialment en
cataractes (9,39 mesos amb 1.156 pacients en espera),
pròtesi de genoll (10,04 mesos) i galindons (11,15 mesos d’espera).
– A l’Hospital de Terrassa cal posar en evidència el
temps d’espera en els procediments de potèsi de genoll (10,19 mesos), galindons (10,07 mesos) i pròtesi
de maluc (10,59 mesos), patologies que destaquen pel
seu caràcter invalidant.
Si es compara amb les dades de referència de l’exercici 2010, les xifres de 2013 ens indiquen, entre d’altres
que les persones que estan en llista d’espera:
– A l’Hospital de Terrassa han pujat més d’un 93% i a
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa més d’un 44%.
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– A l’Hospital de Terrassa, la llista d’espera de cataractes ha pujat més de 900 persones, un 388%.
– A l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, les persones en espera per una intervenció de galindons han
pujat de 50 a 280, un 460%.
Vist que la situació que va motivar l’adopció de la Resolució 316/X, del Parlament de Catalunya, sobre les
llistes d’espera als hospitals de Terrassa no s’ha resolt,
el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
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Proposta de resolució sobre les hepatites víriques
Tram. 250-01176/10

Presentació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista,
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de

Proposta de resolució

Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

Reg. 72020 / Admissió a tràmit: Mesa

1. Revisar els processos i identificar, per a la seva implementació, les millores en l’eficiència de la gestió i
les assignacions pressupostàries del CatSalut a l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Universitari Mútua de
Terrassa per als exercicis 2014 i 2015, així com per
tal de reduir els temps d’espera de totes les intervencions quirúrgiques garantides d’aquests centres que
sobrepassen els sis mesos, de manera que es pugui
donar complet compliment, abans de 2016, al Decret
354/2002, de 24 de desembre, pel qual s’estableixen
els terminis màxims d’accés a determinats procediments quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut.
2. Elaborar un pla de xoc durant el 2014 per tal de reduir les llistes d’espera dels procediments garantits que
sobrepassen els 8 mesos de temps d’espera a l’Hospital
de Terrassa i a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, regulats al Decret 354/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’estableixen els terminis màxims d’accés a
determinats procediments quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut.
3. Certificar que tant l’Hospital de Terrassa com l’Hospital Mútua de Terrassa informen d’ofici tots els pacients en llista d’espera de procediments garantits que
un cop passats els 6 mesos poden acollir-se al dret
d’operar-se en un altre centre sanitari públic.
4. Prendre les mesures necessàries per tal de garantir
que el temps d’espera a la primera visita a la Clínica
del Dolor de l’Hospital de Terrassa i la Clínica del Dolor de l’Hospital Mútua de Terrassa no superi les tres
setmanes.
Palau del Parlament, 19 de juny de 2014
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Núria Segú Ferré
i Montserrat Capdevila Tatché, diputades, del GP SOC

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Pere Vila i Fulcarà, portaveu a la Comissió de Salut
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Alba
Vergés i Bosch, portaveu a la Comissió de Salut del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Núria Segú Ferré, portaveu a la Comissió de Salut
del Grup Parlamentari Socialista, Eva García Rodríguez, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas
Frías, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, Carme Pérez Martínez, portaveu
a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, portaveu a la Comissió
de Salut 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 de Salut.
Exposició de motius
L’hepatitis C a Catalunya és un problema de salut pública no resolt, que necessita planificació estratègica i,
actualment, també un greu problema pressupostari per
al sistema sanitari que requereix d’apostes decidides i
de solucions.
Estudis publicats ara fa més d’una dècada van situar
la prevalença de la hepatitis C a Espanya com una de
les més altes (2,6%) en tota Europa. No obstant això,
poc se sap respecte a la càrrega real d’aquesta malaltia, en part perquè no existeix una estratègia nacional
de resposta enfront del VHC (virus de l’hepatitis C)
que consideri aquesta infecció un problema de salut
pública.
A falta d’estimacions nacionals oficials, un estudi internacional publicat l’abril de 2014 en el Journal of
Viral Hepatitis –en el qual han participat hepatòlegs
espanyols i catalans–, estima que la prevalença de
l’hepatitis C en població general l’any 2012 va ser d’un
1,5% (1,1-1,9%), és a dir 702.000 persones (526.000877.000) tindrien anticossos contra el VHC, de les
quals 481.000 (361.000-602.000) tindrien infecció

3.10.25.
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crònica per VHC. Per tant, els experts estimen una
prevalença d’un 1% en pacients amb virèmia activa.
A més, l’hepatitis C afecta de forma desproporcionada
a les persones amb VIH. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) estima que un 30-50% de les persones amb VIH
estan coinfectades per VHC.
A tot plegat cal sumar-hi que relativament pocs pacients estan sent tractats. Es calcula que, a tota Europa,
tan sols el 3,5% de les persones amb infecció crònica per VHC van rebre tractament antiviral a finals de
l’any 2010. La principal causa és l’infradiagnòstic (un
80% dels casos d’hepatitis C són asimptomàtics).
Al costat de l’enorme càrrega de malaltia i de pèrdues humanes, l’hepatitis C suposa també un important cost econòmic per als serveis de salut públics. A
la Unió Europea, un 62% dels costos totals de la malaltia hepàtica terminal estan associats als trasplantaments: els costos clínics totals associats a la cirrosi són
de 12.196 € per persona i any; els associats a càncer
de fetge ascendeixen a 13.690 € per persona i any; i
els relacionats amb el trasplantament hepàtic, suposen
118.162 € per persona i any. A això cal sumar-hi que,
al nostre país, la meitat dels i les pacients que necessiten transplantament de fetge és per patologies associades a hepatitis virals.
Quant al tractament amb fàrmacs, la teràpia estàndard
fins a 2011 basada en la combinació de interferon pegilat (IFN-PEG) i ribavirina, proporcionava taxes de
curació molt modestes (42-44% en monoinfectats i 1429% en coinfectats per VIH) en el tractament del genotip 1 del VHC –el més prevalent a Espanya i Europa–. A més, un nombre considerable de pacients no
podien tolerar interferon pegilat i havien d’interrompre el tractament pels seus efectes secundaris, i en
d’altres pacients, per les seves característiques clíniques, aquest fàrmac està contraindicat.
L’aparició de la primera generació dels nous antivirals
a finals de 2011 va proporcionar un augment de la taxa
de curació (63-75%) de la hepatitis C en pacients amb
genotip 1 malgrat les seves limitacions importants: la
necessitat de combinar-se amb la teràpia estàndard,
una elevada toxicitat, activitat solament enfront el genotip 1, eficàcia limitada en pacients difícils de tractar, posologia complexa i, a més, un preu molt elevat
(35.000-40.000 euros).
D’acord amb aquestes limitacions, es va reservar l’ús
de la teràpia triple pels cassos més avançats (F3/F4)
i es va aconsellar, lògicament, als pacients amb una
hepatopatia menys greu (≤F2) esperar l’arribada dels
nous fàrmacs.
Aquests nous fàrmacs ja han arribat, i permeten la
possibilitat de crear pautes combinades de, com a mínim, dues classes d’antivirals diferents –de manera similar al còctels de fàrmacs utilitzats en el tractament
3.10.25.
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del VIH– que proporcionen taxes de curació de la hepatitis C molt més elevades (superiors al 90%), sense
l’ús d’interferó pegilat, en menys setmanes (12-24) i
amb menys toxicitat. Però el preu d’aquests nous fàrmacs es preveu que agreujarà encara més el problema
econòmic d’accés a aquests tractaments.
D’aquests nous fàrmacs, el que ja ha estat autoritzat
per l’Agència Europea del Medicament és Sofosbuvir.
A Espanya es troba en procés d’avaluació per part de
Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris–procés en que també hi participen les CC AA–
i s’espera que pròximament es decideixi el seu finançament públic en algunes de les properes Comissions
Interministerials de Preus de Medicaments. Als països europeus on ja es comercialitza ens donen idea
del preu elevat d’aquest medicament: al Regne Unit
–35.000 i 70.000 lliures, 12 i 24 setmanes respectivament– i a França –54.000 i 108.000 euros, 12 i 24 setmanes respectivament–.
Malgrat que a Espanya és d’esperar un preu més reduït, allò que és cert és que fàrmacs a preus tan elevats
per tractar malalties tan prevalents podrien posar en
escac als serveis de salut de qualsevol Comunitat Autònoma, i més en un moment de retallades acumulades
i sense acord de finançament a curt i mig termini.
Els altres nous fàrmacs que ja es comercialitzen als
Estats Units, no han estat aprovats encara per l’Agència Europea del Medicament.
La indústria farmacèutica justifica els seus preus pels
molts anys invertits amb alt cost en la recerca de les
molècules curatives, pel cost-efectivitat dels seus
fàrmacs,i que la inversió en tractaments curatius estalvia futures despeses molt més cares relacionades amb
el abordatge clínic i terapèutic d’un pacient amb hepatopatia molt avançada (cirrosis, càncer de fetge i/o
trasplantament).
El panorama actual és la gran restricció de l’accés als
tractaments actuals comercialitzats, tant la biteràpia
(amb interferó més ribavirina) com la triple teràpia (interferó, ribavirina i IP –Inhibidors de la proteasa– de
primera generació), així com el nou i innovador tractament amb sofosbuvir (Sovaldi®), a dia d’avui d’ús
compassiu (segons nota informativa de l’Agència Espanyola de Medicaments i els Productes Sanitaris –
AEMPS–, ref: MUH, 1/2014) per aplicar-se a casos
greus quan el medicament encara no està aprovat per la
Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments.
Tot i l’àmplia disponibilitat de tractaments, a algunes
persones se’ls està denegant, de manera incomprensible, l’aplicació de qualsevol opció terapèutica.
Per tot el que s’ha exposat, els grups parlamentaris que
presentem aquesta resolució considerem que és urgent
una actuació planificada:
1. En matèria de prevenció, detecció i diagnòstic de l’Hepatitis C.
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2. En matèria d’informació i formació a la població
general i als professionals sanitaris de tots els aspectes
relacionats amb la malaltia.
3. En planificació pressupostària i de criteris clínics
per a donar accés als tractaments.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar en un termini de 3 mesos, un Pla Integral
sobre les hepatitis víriques per la seva implementació
immediata, que depengui de la Secretaria de Salut Pública, amb la col·laboració de la Direcció General de
Planificació i Recerca en Salut i del CatSalut en la fase
operativa.
a. En l’elaboració i seguiment del Pla hi participaran
tots els agents implicats en aquesta malaltia (autoritats
sociosanitàries, societats científiques, investigadors,
responsables de salut pública i associacions de malalts
implicades).
b. El Pla haurà d’establir els objectius, els plans d’acció
i els indicadors d’avaluació en els diferents àmbits que
afecten la malaltia: vigilància epidemiològica, prevenció, detecció i diagnòstic, screening poblacional, cribatge en població de risc, atenció i tractament, formació dels professionals mèdics, recerca i ajudes socials.
També caldrà tenir en compte les sinèrgies que es poden establir amb altres programes relacionats amb les
hepatitis virals (Subdirecció General de Drogodependències i Alcoholisme, alcohol, persones co-infectades pel VIH, nosocomial, tatuatges, piercings, etc.)
c. El Pla haurà d’anar acompanyat d’un pressupost específic adient que en garanteixi l’aplicació amb equitat
social i territorial a tot Catalunya.
d. El Pla elaborarà una Guia clínica pels professionals
de tots els nivells assistencials i una Guia per a les persones afectades i els seus familiars i entorns laborals
i socials.
2. De forma immediata, garantir la distribució i exposició a tots els centres sanitaris del material d’informació i formació ja existent per a la prevenció de
l’Hepatitis C - fet per les associacions de pacients, com
l’ASSCAT i altres entitats relacionades.
3. Fer totes les accions possibles per a garantir l’ús
compassiu dels nous fàrmacs antivirals contra el VHC
i per a accelerar la decisió d’autorització per part de
l’Agència Espanyola del Medicament per passar els
nous medicaments antivirals a medicació de cartera
pública, per garantir l’accés a tots aquells i aquelles
pacients que els i les hepatòlegs i metges especialistes
en malalties infeccioses dels hospitals catalans considerin, de manera consensuada a través d’un protocol
amb el Consell Assessor sobre el Tractament Farma3.10.25.
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cològic de les Hepatitis víriques, que compleixen els
criteris clínics per a accedir-hi.
a. Instant a Gilead Sciences, i en general a qualsevol
laboratori farmacèutic, a que mantingui i ampliï els
diferents programes i assajos clínics existents per tal
de poder administrar de manera gratuïta els antivirals
autoritzats per la AEMPS fins que el Ministeri de Sanitat no decideixi la seva incorporació a la cartera pública i el seu finançament públic.
b. Preveient mecanismes pressupostaris i acords de
risc compartit amb la indústria farmacèutica per a fer
front al cost d’aquests nous fàrmacs, en cas de no arribar-se un acord de gratuïtat de l’ús compassiu amb els
laboratoris farmacèutics.
c. Buscant fórmules conjuntes amb les altres CCAA
i amb el Ministeri de Sanitat, en el marc del Consell
Interterritorial de Salut, per a donar resposta a aquest
problema (l’accés als nous fàrmacs) i per a qualsevol
malaltia greu que requereixi fàrmacs de medicació
hospitalària de dispensació ambulatòria.
d. Reclamant la participació de les autoritats reguladores catalanes (i de les altres CCAA) en les negocia
cions de la fixació del preu del medicaments que el
Ministeri de Sanitat duu a terme amb els laboratoris
farmacèutics, així com la participació real i efectiva
de les organitzacions de pacients en el procés d’avaluació dels medicaments.
e. Revisant la fórmula de pagament per part del CatSalut de tota la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria, inclosa la medicació antiviral per l’hepatitis
C, que garanteixi que cap pacient amb indicació clínica
acordada quedi exclòs per raons pressupostàries.
4. Recuperar el Consell Assessor específic sobre el Tractament Farmacològic de les Hepatitis Víriques com a
òrgan assessor de l’autoritat sanitària catalana establint el protocol sobre el tractament farmacològic de
les Hepatitis víriques i els criteris mèdics que garanteixin l’accessibilitat al tractament de l’hepatitis C pels
pacients que ho necessitin.
a. Encarregar a aquest Consell Assessor l’establiment
dels protocols i criteris clínics per a garantir l’accés
dels malalts als nous tractaments antivirals un cop estiguin comercialitzats a Espanya.
b. Garantir, a través d’aquest Consell Assessor, el pressupost que cal per al compliment dels acords anteriors
i que l’accés a aquests fàrmacs no depengui del pressupost específic de l’hospital de referència del o la pacient.
5. Incorporar al Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica ja existent, un Registre que reculli i tracti
les dades epidemiològiques, on sigui clau el monitoratge de paràmetres de morbiditat, el monitoratge de
conductes relacionades amb l’adquisició del VHC i les
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situacions vinculades a la transmissió nosocomial així
com el monitoratge del diagnòstic del VHC.
6. Encarregar a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya un estudi de cost-benefici de les
diferents indicacions farmacològiques de l’hepatitis C
a 10 anys vista, concretant els estalvis procedents de
la disminució dels nous infectats i del cost de les complicacions derivades de l’hepatitis C, hepatitis crònica, cirrosi, o càncer hepàtic, inclòs el transplantament
hepàtic.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2014
Núria Segú Ferré, portaveu a la CS del GP SOC; Eva
García Rodríguez, portaveu a la CS del GP PPC; Marta Ribas Frías, portaveu a la CS GP ICV-EUiA; Carme Pérez Martínez, portaveu a la CS del GP C’s; Isabel Vallet Sànchez, Portaveu a la CS del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la cessió d’un
local de l’Incasòl situat al barri de Verdun,
de Barcelona

Núm. 351

El barri de Verdum té un dèficit important d’equipaments públics, que l’associació de veïns tracta de suplir, tot fent una tasca de gestió cívica, donant suport i
establin vincles socials entre els veïns.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el govern a:
Cedir l’ús del local propietat de l’INCASOL situat al
carrer Robert Robert cantonada amb carrer Batllori
del barri de Verdum (Barcelona) de forma gratuïta o
establint un preu simbòlic a l’Associació de Veïns de
Verdum.
Palau del Parlament, 25 de juny de 2014
Dolors Camats i Luis, portaveu, i Salvador Milà i Solsona i David Companyon i Costa, diputats, del GP
ICV-EUiA

Tram. 250-01177/10

Proposta de resolució sobre la revisió de la
situació laboral dels metges interins de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 72027 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

Tram. 250-01178/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya

A la Mesa del Parlament

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solsona, diputat, David Companyon i Costa, 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 de Territori i Sostenibilitat.
Exposició de motius
Al carrer Robert Robert cantonada amb carrer Batllori del barri de Verdum (Barcelona), es troba situat un
local a peu de carrer i que consta de dues plantes, propietat de l’INCASOL i que està destinat a equipament
però que des de la seva construcció fins a data d’avui
mai ha estat obert.
L’Associació de veïns de Verdum ha sol·licitat la cessió
d’aquest espai per organitzar les activitats que li són
pròpies.
L’Associació de veïns de Verdum és una entitat existent des de l’any 1970, amb una trajectòria acreditada
en l’àmbit de la participació ciutadana i projectes d’interès comunitari i en aquests moments no gaudeix de
l’espai adequat per desenvolupar les seves activitats.
3.10.25.

Reg. 72033 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, 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
En el Decret 56/2012, de 29 de maig, s’estableix la jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Els àmbits d’aplicació d’aquest decret s’estableix que
el personal afectat és el personal de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya que ocupa llocs reservats
al personal funcionari i presta serveis en règim de dret
administratiu als departaments, organismes autònoms
administratius, l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials, i entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer.
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En canvi, en el mateix decret en queda exclòs el personal amb funcions docents, sanitàries, assistencials,
veterinàries i penitenciàries, els quals es regeixen per
les seves normes, pactes o acords específics. A més,
resta exclòs el personal al servei de l’Administració
de justícia, el personal estatutari, el personal docent
no universitari, el personal de cos de bombers, del cos
d’agents rurals i del cos de mossos d’esquadra, així
com la resta de col·lectius que presten serveis no administratius i que per la seva especificitat tenen normes, pactes o acords específics. També queda exclòs
d’aquest Decret el personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat mitjançant un contracte
de naturalesa laboral, el qual queda subjecte a les normes del conveni col·lectiu únic que, en el seu cas, li sigui d’aplicació.
Els metges interins de l’ICAM, que ara s’adscriuen i
passen a dependre del Departament de Salut fan les
següents funcions:
a) Control de la inspecció, l’avaluació i el seguiment
dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les
prestacions del sistema de la Seguretat Social en matèria d’incapacitats laborals.
b) Efectuar avaluacions mèdiques del personal funcionari dels diferents cossos o escales de l’Administració de la Generalitat que ocupen llocs de treball que
requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials.
c) Efectuar avaluacions mèdiques de les persones amb
possible incapacitat funcional per a l’exercici de determinades activitats, d’acord amb la normativa sectorial
aplicable.
d) Elaborar informes i dictàmens que avaluïn l’adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari
de cobertura pública a la bona pràctica professional,
en el marc dels procediments de responsabilitat patrimonial.
e) Qualsevol altra que, dins l’àmbit de l’avaluació mèdica, li encarregui el conseller o consellera de Salut.
Entenent, doncs, que aquest personal fa tasques sanitàries i assistencials, cal considerar que estaria dins
del grup de personal exclòs al que fa referència el decret 56/2012, de 29 de maig.

Núm. 351

sonal al que se’ls ha estat aplicant aquesta mesura des
de la seva aprovació, estudiar-ne les possibles mesures
compensatòries.
Palau del Parlament, 26 de juny de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Marc Vidal i Pou
Diputat GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la simplificació
administrativa
Tram. 250-01179/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 72097 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolución
para que sea sustanciada en la Comissió d’Empresa i
Ocupació.
Exposición de motivos
La crisis actual ha evidenciado las dificultades que atraviesan los trabajadores autónomos, los emprendedores
y las pequeñas y medianas empresas y ha puesto de
manifiesto la necesidad imperiosa de que las administraciones públicas tomen medidas para facilitar la reactivación económica y la creación de empleo.
El informe Doing Bussiness 2014 del Banco Mundial
sitúa a nuestro país en el puesto 52 en cuanto a «facilidades para hacer negocios» y resalta las dificultades
que existen para poner en marcha una empresa. Solo
a modo de ejemplo, en España de media necesitamos
10 procedimientos y 23 días para poner en marcha un
negocio, a diferencia de los países de nuestro entorno.

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

Así, son más necesarias que nunca medidas como la
facilidad de crédito a empresas, la simplificación administrativa, la disminución de la presión fiscal o la
creación de un servicio estable y de calidad de asesoramiento.

Proposta de resolució

Propuesta de resolución

1. Revisar la situació del personal metge interí de
l’ICAM en el sentit d’incorporar-lo a tots els efectes en
el grup de personal exclòs al que fa referència el decret
56/2012, de 29 de maig.

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:

2. Considerar sense efecte la retallada del 15% d’horari i salari que preveu l’esmentat decret i, atenent el per3.10.25.

1. Impulsar en el plazo máximo de seis meses, por parte de la Generalitat de Cataluña y en coordinación con
la Federación Catalana de Municipios, un pacto catalán por la simplificación administrativa.
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2. Impulsar en el plazo máximo de seis meses la Ley
de simplificación de la actividad económica y la ventanilla única empresarial.
Palacio del Parlamento, 27 de junio de 2014

Catalunya. La implantación de dicho sistema será evaluado de forma semestral mediante un informe que será presentado en la Comisión de Empresa y Empleo
del Parlament de Catalunya.
2. Definir criterios objetivos que permitan evitar o minimizar la incorporación de nuevas cargas administrativas a las empresas en la tramitación de nueva normativa y reglamentación que afecte especialmente a
pequeñas y medianas empresas y autónomos/as.

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la creació d’un
sistema d’interlocució única amb l’Administració per a empreses i autònoms
Tram. 250-01180/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 72098 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolución
para que sea sustanciada en la Comissió d’Empresa i
Ocupació.
Exposición de motivos
La crisis actual ha evidenciado las dificultades que atraviesan los trabajadores autónomos, los emprendedores
y las pequeñas y medianas empresas y ha puesto de
manifiesto la necesidad imperiosa de que las administraciones públicas tomen medidas para facilitar la reactivación económica y la creación de empleo.
El informe Doing Bussiness 2014 del Banco Mundial
sitúa a nuestro país en el puesto 52 en cuanto a «facilidades para hacer negocios» y resalta las dificultades
que existen para poner en marcha una empresa. Solo
a modo de ejemplo, en España de media necesitamos
10 procedimientos y 23 días para poner en marcha un
negocio, a diferencia de los países de nuestro entorno.
Así, son más necesarias que nunca medidas como la
facilidad de crédito a empresas, la simplificación administrativa, la disminución de la presión fiscal o la
creación de un servicio estable y de calidad de asesoramiento.
Propuesta de resolución

3. Establecer, en el marco de la ventanilla administrativa única, un sistema unificado de gestión de tramitaciones para las pequeñas y medianas empresas,
que permita que una única unidad administrativa sea
la encargada de hacer todas las tramitaciones necesarias entre las diversas administraciones. La implantación de dicho sistema será evaluado de forma semestral mediante un informe que será presentado en la
Comisión de Empresa y Empleo del Parlament de Catalunya.
4. Definir, en el plazo máximo de seis meses y en
coordinación con las diferentes administraciones públicas, un Plan de Implantación de la Administración
Electrónica en Cataluña que será evaluado de forma
semestral mediante un informe que será presentado en
la Comisión de Empresa y Empleo del Parlament de
Catalunya. Este Plan deberá contener objetivos concretos medibles mediantes indicadores entre los cuales
se incluirá, como mínimo, el compromiso de disminuir en un 50% los trámites presenciales y de aumentar en un 40% el uso de los sistemas de identificación
electrónica para personas físicas y jurídicas.
Palacio del Parlamento, 27 de junio de 2014
Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la creació d’un
sistema d’interlocució única amb l’Administració per a empreses i autònoms i la simplificació de tràmits burocràtics
Tram. 250-01181/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 72099 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlamento

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Crear progresivamente un sistema de interlocución
única de las empresas y autónomos/as con la administración pública, a fin de facilitar todos los trámites que
las empresas deben llevar a cabo con la Generalitat de
3.10.25.
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Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolución
para que sea sustanciada en la Comissió d’Empresa i
Ocupació.
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Exposición de motivos
La crisis actual ha evidenciado las dificultades que
atraviesan los trabajadores autónomos, los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas y ha puesto
de manifiesto la necesidad imperiosa de que las administraciones públicas tomen medidas para facilitar la
reactivación económica y la creación de empleo.
El informe Doing Bussiness 2014 del Banco Mundial
sitúa a nuestro país en el puesto 52 en cuanto a «facilidades para hacer negocios» y resalta las dificultades
que existen para poner en marcha una empresa. Solo
a modo de ejemplo, en España de media necesitamos
10 procedimientos y 23 días para poner en marcha un
negocio, a diferencia de los países de nuestro entorno.
Así, son más necesarias que nunca medidas como la
facilidad de crédito a empresas, la simplificación administrativa, la disminución de la presión fiscal o la
creación de un servicio estable y de calidad de asesoramiento.
Propuesta de resolución
1. Crear progresivamente un sistema de interlocución
única de las empresas con la administración pública, a
fin de facilitar todos los trámites que las empresas tienen que hacer con la Generalitat.
2. Adoptar, en el plazo máximo de seis meses, todas las
medidas legales y administrativas necesarias para eliminar trámites burocráticos y simplificar procedimientos para facilitar la actividad económica, la creación de
empresas y la internacionalización de las mismas.
3. Evitar o minimizar, en la medida de lo posible, la incorporación de cargas administrativas a las empresas
en la tramitación de nueva normativa y reglamentación que afecte la actividad económica, especialmente
en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

Núm. 351

Proposta de resolució sobre la informació al
Parlament de les gestions relatives a tancaments d’empreses i expedients de regulació
d’ocupació
Tram. 250-01182/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 72100 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa
i Ocupació.
Exposició de motius
En els últims anys s’han produït a Catalunya nombrosos casos d’Expedients de Regulació d’Ocupació
(EROs) a moltes empreses de Catalunya i de tancaments de petites i mitjanes empreses, d’empreses industrials i d’empreses amb un important nombre de
treballadors.
Tanmateix, l’article 170 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya atorga a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, i en
particular sobre els instruments de conciliació, mediació i arbitratge laborals (article 170.1.k).
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans
presenta la següent:
Proposta de resolució

4. Establecer, en el marco de la ventanilla administrativa única, un sistema unificado de gestión de tramitaciones para las pequeñas y medianas empresas, para
que una sola unidad sea la encargada de hacer todas
las tramitaciones necesarias entre las diversas administraciones.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a informar de forma semestral en seu parlamentaria sobre les gestions que ha dut o està duent a
terme en els casos de tancaments i d’ERO a Catalunya, especialment en allò referent a les empreses industrials i les empreses amb un important nombre de treballadors.

5. Definir, en el plazo máximo de seis meses, un Plan
de Implantación de la Administración electrónica.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Palacio del Parlamento, 27 de junio de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe sobre el compliment dels
acords del debat general sobre la situació
de la joventut

Proposta de resolució sobre el transport públic a la Selva interior

Tram. 250-01183/10

Presentació

Tram. 250-01184/10

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 72118 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 72101 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 i 146 del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolución para que sea sustanciada en la Comissió de Polítiques de Joventut.

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposición de motivos

Exposició de motius

El pasado 25 de julio de 2013 se aprobó la Resolución
301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situación
de la juventud, que fue aprobada tras el Pleno específico sobre la situación de juventud celebrado en el Parlament de Catalunya los días 24 y 25 de julio de 2013.

La Selva interior concentra part de la seva població als
municipis d’Hostalric, Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu i Sant Hilari de Sacalm, amb una població aproximada d’uns 20.000 habitants que no tenen accés directe al transport públic ferroviari.

Por todos estos motivos, el grupo parlamentario de
Ciutadans presenta la siguiente

Aquesta zona conforma un important espai de trànsit
ferroviari sense que aquest fet signifiqui cap millora
pel que fa al transport dels seus habitants. Per l’estació
de tren d’Hostalric, l’estació central de la Selva interior per la seva ubicació, passa l’AVE Barcelona-París,
els trens de mitja distància cap a Figueres, els trens regionals cap a Port-Bou i trens de rodalies cap a Maçanet-Massanes, i en altre sentit cap a Barcelona.

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Presentar en la Comisión de Políticas de Juventud
un informe sobre la ejecución de los acuerdos adoptados en la Resolución 301/X del Parlament de Catalunya.
2. Presentar en la Comisión de Políticas de Juventud
un calendario para el cumplimiento de las medidas no
ejecutadas hasta la fecha, que incluya compromisos
concretos de dicho cumplimiento.
Palacio del Parlamento, 27 de junio de 2014
Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

En l’estació d’Hostalric s’atura un tren cada hora de sis
a vuit del matí, de dilluns a divendres, i en sentit Barcelona. A la resta de jornada i festius, s’atura un tren
cada dues hores. En sentit a Girona, s’atura un tren cada dues hores, tant laborables com festius.
Aquesta freqüència horària és insuficient, i obliga a la
població d’aquesta zona a la utilització del vehicle privat, bé per fer tot el recorregut en sentit Girona, uns
40 quilòmetres de recorregut, o si es vol utilitzar el
transport públic en sentit Barcelona, anar en cotxe fins
a l’estació de Sant Celoni, a uns 15 quilometres de distància, una localitat que disposa d’horaris més amplis
en horaris nocturns. Aquests desplaçaments suposen
un elevat risc d’accidents i el conseqüent sobre cost
econòmic.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

3.10.25.
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1) Facilitar la utilització del transport públic a La Selva interior, posant a l’abast dels ciutadans i ciutadanes dels municipis d’Hostalric, Arbúcies, Sant Feliu
de Buixalleu i Sant Hilari de Sacalm les facilitats per
a fer-ne ús.
2) Adopti les mesures pertinents perquè els trens de
mitja distància de la línia Barcelona-Girona-Figueres i
Figueres-Girona-Barcelona tinguin aturada a l’estació
d’Hostalric.
Palau del Parlament, 27 de juny de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Marc Vidal i Pou
Diputat GP ICV-EUiA

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 72154)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a
la totalitat a la 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. 27000010/10).

1
3.10.65.

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

Núm. 351

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposta de proposició de llei.
Palau del Parlament, 30 de juny de 2014

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

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.20.

INTERPEL·LACIONS

Esmenes a la totalitat
Reg. 72125; 72154 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 01.07.2014

Interpel·lació al Govern sobre els infants en
situació de vulnerabilitat
Tram. 300-00194/10

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 72125)

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el
que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la
totalitat a la 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. 27000010/10).

1

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.
Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 72691 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.07.2014

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9, 10 i 11
de juliol.
– Sobre els infants en situació de vulnerabilitat.
Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Interpel·lació al Govern sobre l’acadèmia aranesa de la llengua occitana

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels
hospitals

Tram. 300-00195/10

Tram. 300-00197/10

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 72692 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.07.2014

Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 72695 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.07.2014

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9, 10 i 11
de juliol.
– Sobre l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana.
Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9, 10 i 11 de
juliol de 2014.
– Sobre la situació dels hospitals de Catalunya.

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014
Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la situació del
comerç
Tram. 300-00196/10

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció sanitària del sistema sanitari públic

Presentació

Tram. 300-00198/10

Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 72694 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.07.2014

Presentació
Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 72709 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.07.2014

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9, 10 i 11
de juliol de 2014.
– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació
actual del comerç a Catalunya?
Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014
Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

A la Mesa del Parlament
Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel·lació següent, per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc
els propers dies 9, 10 i 11 de juliol de 2014.
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat en relació a l’atenció sanitària del sistema sanitari
públic?
Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014
Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC
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Interpel·lació al Govern sobre la coordinació
del Departament d’Interior amb les policies
locals

Núm. 351

4.

INFORMACIÓ

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Tram. 300-00199/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 72710 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.07.2014

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de denúncia de l’incompliment del Govern de l’Estat pel que fa a la
restitució a la Generalitat dels documents
confiscats amb motiu de la Guerra Civil

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel·lació següent, per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc
els propers dies 9 i 10 de juliol de 2014.
– Sobre la coordinació del Departament d’Interior envers les policies locals.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Tram. 401-00017/10

Acord de la Junta
01.07.2014

El ministre d’Educació, Cultura i Esport, José Ignacio
Wert, ha anunciat que el Govern espanyol no transferirà a la Generalitat els documents catalans pendents de
retorn que van ésser validats fins a l’acord de la darrera
Comissió Mixta, al març del 2013. Aquesta decisió incompleix l’article 2.1 de la Llei de l’Estat 21/2005, de
restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents
confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a
l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica.
Aquest fet és un acte de deslleialtat institucional i de
menyspreu envers les institucions d’autogovern de Catalunya que, com el Govern i el Parlament, van ésser víctimes de l’espoli ara fa setanta-cinc anys, contra les lleis vigents a Catalunya, que Franco va derogar il·legítimament
el 30 de gener de 1939, després de feta la requisa.
El Ministeri també es nega a restituir la resta de documents de la Generalitat pertanyents a Justícia i a la
Comissaria d’Ordre Públic, de la maçoneria i de quaranta-tres ajuntaments catalans.
L’article 54 de l’Estatut d’autonomia estableix que les
institucions públiques han de vetllar pel coneixement
i manteniment de la memòria històrica de Catalunya
i han d’adoptar iniciatives de reconeixement i rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució
com a conseqüència de la defensa de la democràcia i
l’autogovern de Catalunya.
El Govern de Catalunya és avui –i era el 1939– el titular de la competència exclusiva sobre la custòdia del
patrimoni documental de Catalunya, regulat per lleis
aprovades llavors i avui per aquest Parlament.
Atès que es tracta de documents d’origen català, de les
institucions, les entitats i els ciutadans de Catalunya, és
el Govern de la Generalitat qui ha de conservar en el
seu sistema d’arxius els documents que no es puguin
restituir a llurs propietaris, després d’haver-se fet les
gestions necessàries que estableix el Decret 183/2008,
relatiu al procediment per a la restitució dels documents
confiscats, per a localitzar-ne les famílies afectades.
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Les Nacions Unides recorden el deure de promoure la
veritat, la justícia i la reparació de les víctimes de la
dictadura, que inclou el retorn dels patrimonis i arxius
de documents requisats, tal com recordava recentment
el relator de les Nacions Unides Pablo de Greiff.
Per tot això, el Parlament de Catalunya denuncia l’incompliment per part del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de la Llei de l’Estat 21/2005, que estableix
la restitució a la Generalitat de tota la documentació
requisada pels franquistes a les institucions, les entitats i els particulars de Catalunya.
El Parlament de Catalunya exigeix el retorn immediat
de tots els documents i altres efectes acordats per la
Comissió Mixta Govern de l’Estat - Generalitat fins al
gener del 2013, que han estat degudament digitalitzats
amb aquesta finalitat.
El Parlament de Catalunya exigeix la restitució immediata dels documents espoliats dels arxius dels quaranta-tres ajuntaments catalans afectats, i també els de
la maçoneria i els dels fons de Justícia i de la Comissaria d’Ordre Públic del Govern de la Generalitat.
El Parlament de Catalunya declara que, d’acord amb
l’Estatut del 1932 i el vigent, el Govern de Catalunya és
avui l’organisme que té la competència exclusiva sobre
la custòdia del patrimoni documental català i qui ha de
conservar els documents que no es puguin retornar a
les entitats o persones que no es puguin localitzar.
Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014

4.48.

Núm. 351

INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10

Designació de membres
Reg. 72081 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 62 del Reglament del Parlament, comunica que
la representant del Grup Parlamentari de Ciutadans a
l’Intergrup del poble gitano és la diputada Carmen de
Rivera i Pla.
Palau del Parlament, 26 de juny de 2014
Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Jordi Turull i Negre, portaveu GP CiU; J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt GP ERC; Maurici Lucena
i Betriu, portaveu GP SOC; Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; David Fernàndez i Ramos, portaveu Grup Mixt

Control del compliment de la Resolució 457/X,
sobre la posada en funcionament de l’estació
depuradora d’aigües residuals de Tivenys
Tram. 290-00409/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Resolució de la presidència del Parlament
per la qual es fa pública la renúncia de Jordi
Llavina Murgadas a la condició de vicepresident de la Junta de Museus de Catalunya
Comunicació

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 2 de juliol de 2014, Jordi
Llavina Murgadas ha renunciat a la condició de vicepresident de la Junta de Museus de Catalunya, càrrec
per al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 22 de maig de 2013, d’acord amb l’article 40 de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus.
Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.48.

Reg. 71993 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 01.07.2014

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 457/X, sobre la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües
residuals de Tivenys (tram. 290-00409/10), us informo
del següent:
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està treballant
per contractar una modificació del projecte que faci possible que aquesta actuació, actualment amb les
obres suspeses, es reinicií.
Un cop es contracti el modificat esmentat es podran
iniciar, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries amb que compti l’ACA, les obres de cons-
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trucció o millora de l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals a fi i efecte de posar-la en servei.

residuals de Benifallet (tram. 290-00411/10), us informo del següent:

Barcelona, 26 de juny de 2014

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està treballant
en la contractació d’una modificació del projecte que
faci possible que aquesta actuació, actualment amb les
obres suspeses, es reiniciï.

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 458/X,
sobre la posada en funcionament de l’estació
depuradora d’aigües residuals de Rasquera

Un cop es contracti el modificat esmentat es podran
iniciar, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries amb que compti l’ACA, les obres de construcció o millora de l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals a fi i efecte de posar-la en servei.

Tram. 290-00410/10

Barcelona, 26 de juny de 2014

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Reg. 71994 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Control del compliment de la Resolució 521/X,
sobre la represa de les obres de construcció
del centre d’atenció primària de la unitat d’actuació 3 al barri del Guinardó, de Barcelona

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 458/X, sobre la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües
residuals de Rasquera (tram. 290-00410/10), us informo del següent:
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està treballant
per contractar una modificació del projecte que faci possible que aquesta actuació, actualment amb les
obres suspeses, es reinicií.
Un cop es contracti el modificat esmentat es podran
iniciar, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries amb que compti l’ACA, les obres de construcció o millora de l’EDAR a fi i efecte de posar-la
en servei.
Barcelona, 26 de juny de 2014
Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 459/X,
sobre la posada en funcionament de l’estació
depuradora d’aigües residuals de Benifallet
Tram. 290-00411/10

Tram. 290-00468/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72102 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94
del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la resolució amb número de tramitació 290-00468/10, de la resolució 521/X,
sobre la represa de les obres de construcció del centre
d’atenció primària de la unitat d’actuació 3 al barri del
Guinardó, de Barcelona, el control de compliment de
la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 27 de juny de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Pròrroga del termini per a retre comptes

Reg. 71995 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 01.07.2014

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 459/X, sobre la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües
4.50.01.

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
72102).
Pròrroga lletra a: d’acord amb els articles 94 i 140.3
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de
15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el
qual finirà el 04.09.2014, a les 09:30 h.
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Pròrroga lletra b: d’acord amb els articles 94 i 140.3
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de
15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el
qual finirà el 09.09.2014, a les 09:30 h.
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Control del compliment de la Resolució 526/X,
sobre el manteniment dels serveis de l’Hospital de Viladecans
Tram. 290-00471/10

Sol·licitud de pròrroga

Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Reg. 71688 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

Control del compliment de la Resolució 524/X,
sobre el manteniment dels llocs de treball del
servei d’urgències nocturnes del CAP Jaume
I, de Montcada i Reixac
Tram. 290-00469/10

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:

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 71687 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

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,

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la resolució amb número de tramitació 290-00471/10, de la resolució 526/X,
sobre el manteniment dels serveis de l’Hospital de Viladecans, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 23 de juny de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la resolució amb número de tramitació 290-00469/10, de la resolució 524/X,
sobre el manteniment dels llocs de treball del servei
d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada
i Reixac, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 23 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.
71688).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 16.07.2014 al 03.09.2014) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 04.09.2014, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
71687).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 16.07.2014 al 03.09.2014) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 04.09.2014, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Control del compliment de la Resolució 527/X,
sobre l’Hospital de Viladecans
Tram. 290-00472/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 71689 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

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,

4.50.01.
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Sol·licito:
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Pròrroga del termini per a retre comptes

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la resolució amb número de tramitació 290-00472/10, de la resolució 527/X,
sobre l’Hospital de Viladecans, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 23 de juny de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
71690).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 16.07.2014 al 03.09.2014) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 04.09.2014, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Pròrroga del termini per a retre comptes

Control del compliment de la Resolució 523/X,
sobre l’emplaçament d’una base d’ambulàn
cies de suport vital avançat al CAP Guineueta,
de Barcelona

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
71689).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 16.07.2014 al 03.09.2014) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 04.09.2014, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Tram. 290-00474/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 71691 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Control del compliment de la Resolució 522/X,
sobre la cessió d’ús d’uns locals de la Tresoreria de la Seguretat Social i la posada en
marxa d’un programa sanitari i social al CAP
Guineueta, de Barcelona

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94
del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la resolució amb número de tramitació 290-00474/10, de la resolució 523/X,
sobre l’emplaçament d’una base d’ambulàncies de suport vital avançat al CAP Guineueta, de Barcelona, el
control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Tram. 290-00473/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 71690 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

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,

Barcelona, 23 de juny de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la resolució amb número de tramitació 290-00473/10, de la resolució 522/X,
sobre la cessió d’ús d’uns locals de la Tresoreria de la
Seguretat Social i la posada en marxa d’un programa
sanitari i social al CAP Guineueta, de Barcelona, el
control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 23 de juny de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.01.

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
71691).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 16.07.2014 al 03.09.2014) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 04.09.2014, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.
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Control del compliment de la Resolució 528/X,
sobre un nou model d’atenció pediàtrica integral al Prat de Llobregat
Tram. 290-00475/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 71692 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

Núm. 351

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la resolució amb número de tramitació 290-00477/10, de la resolució 530/X,
sobre la negociació dels canvis en els horaris d’obertura dels centres d’atenció primària del Vallès Occidental, el control de compliment de la qual correspon a la
Comissió de Salut.
Barcelona, 23 de juny de 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,

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la resolució amb número de tramitació 290-00475/10, de la resolució 528/X,
sobre un nou model d’atenció pediàtrica integral al
Prat de Llobregat, el control de compliment de la qual
correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 23 de juny de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
71693).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 16.07.2014 al 03.09.2014) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 04.09.2014, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Control del compliment de la Resolució 531/X,
sobre el retorn de l’activitat quirúrgica als hospitals públics de la regió sanitària de Girona

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
71692).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 16.07.2014 al 03.09.2014) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 04.09.2014, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Tram. 290-00478/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 71694 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

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,

Control del compliment de la Resolució 530/X,
sobre la negociació dels canvis en els horaris
d’obertura dels centres d’atenció primària del
Vallès Occidental
Tram. 290-00477/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 71693 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la resolució amb
número de tramitació 290-00478/10, de la resolució
531/X, sobre el retorn de l’activitat quirúrgica als hospitals públics de la regió sanitària de Girona, el control
de compliment de la qual correspon a la Comissió de
Salut.
Barcelona, 23 de juny de 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,

4.50.01.

Sol·licito:

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 581/X,
sobre la modificació de l’article 43 del Decret
136/1999

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
71694).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 16.07.2014 al 03.09.2014) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 04.09.2014, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Control del compliment de la Resolució 532/X,
sobre l’Associació Provincial de Laringectomitzats de Lleida
Tram. 290-00479/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 71695 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94
del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la resolució amb número de tramitació 290-00479/10, de la resolució 532/X,
sobre l’Associació de Laringectomitzats de Lleida, el
control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 23 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.
71695).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 16.07.2014 al 03.09.2014) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 04.09.2014, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Núm. 351

Tram. 290-00521/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 71996 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 01.07.2014

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 581/X, sobre la
modificació de l’article 43 del Decret 136/1999 (tram.
290-00521/10), us informo del següent:
La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, estableix que resten
derogades la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i la Llei
1/1999, del 30 de març, de modificació de la disposició
final quarta de la Llei 3/1998, del 27 de febrer.
Per tant el règim de la llicència ambiental està regulat
en el Títol III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats. A l’article 41 es regula el tràmit de la informació pública de
la llicència, que manté vigent el tràmit d’informació
veïnal que es realitza simultàniament al tràmit d’informació pública per part de l’Ajuntament.
La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, no s’ha desenvolupat reglamentàriament, i per tal d’ajudar a la interpretació de
la norma, podem recórrer el text articulat del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental, i s’adapten els seus annexos, que en el procediment de l’autorització ambiental, regulava el tràmit
d’informació pública i veïnal en l’article 31.1.
En la pràctica això ha comportat que els ajuntaments,
amb independència del tràmit d’informació pública
general, notificaven als veïns confrontants i contigus
del lloc on s’ubica l’activitat, la sol·licitud i documentació que l’acompanyava, fent-los saber que podien presentar al·legacions durant un període de 10 dies.
En qualsevol cas la modificació de l’article esmentat
es pot considerar en la modificació de la Llei 20/2009,
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, que s’està promovent des d’aquest Departament.
Barcelona, 26 de juny de 2014
Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Annex

COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 66/X,
sobre les polítiques per a garantir el dret a
l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades
Tram. 390-00066/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 71997 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar
compliment al punt d de la Moció 66/X del Parlament
de Catalunya, sobre les polítiques per a garantir el dret
a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades
(tram. 390-00066/10), us informo del següent:
El proppassat 2 de maig, el Govern va iniciar el tràmit
d’informació pública de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits.
Està previst que aquest Avantprojecte de llei iniciï la
seva tramitació al Parlament de Catalunya durant el
proper mes de juliol.

Des de la Secretaria General de l’Esport us fem avinent que, donat que el projecte de llei estatal de racio
nalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que modifica l’article 32.4 de la llei
de l’Estat 10/1990, està en tramitació parlamentària,
restem a l’espera de la seva aprovació per tal de dur
a terme les accions que preveu la Moció en cas que
la modificació esmentada ho sigui ens els termes del
projecte.
Alhora, us informem que el secretari general de l’Esport ha manifestat al president del Consejo Superior
de Deportes, en diverses reunions i converses, la seva
oposició a la modificació de l’article 32.4 de la Llei de
l’Estat 10/1990 i li ha demanat que no es dugui a terme.
Així ho va fer, entre d’altres ocasions, en el marc de la
Conferència interterritorial per a l’Esport que va tenir
lloc a Lorca el passat 22 de novembre de 2013, en què
va proposar incloure aquesta qüestió com a punt de
l’ordre del dia. També a la Conferència interterritorial
del dia 13 de desembre de 2013 a Madrid i a la darrera
que va tenir lloc a Ceuta en data 16 de juny d’enguany.
Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Barcelona, 26 de juny de 2014

Control del compliment de la Moció 96/X,
sobre les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Tram. 390-00096/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72103 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.07.2014

Control del compliment de la Moció 81/X,
sobre la llicència esportiva única
Tram. 390-00081/10

A la Mesa del Parlament
Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 72108 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 01.07.2014

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,

A la Mesa del Parlament

Sol·licito:

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la
Moció 81/X, sobre la llicència esportiva única (tram.
390-00081/10), us informo, amb el document annex
facilitat per la Secretaria General de l’Esport, de les
actuacions que s’han portat a terme.

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la moció amb número
de tramitació 390-00096/10, sobre 96/X, sobre les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic, el
control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Barcelona, 27 de juny de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Moció 120/X,
sobre la política industrial

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
72103).
Pròrroga lletres c i d: d’acord amb els articles 94 i 140.3
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de
15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el
qual finirà el 10.09.2014, a les 09:30 h.

Tram. 390-00120/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2014

Pròrroga resta moció: d’acord amb els articles 94 i
140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern
per a retre comptes davant la Comissió corresponent,
el qual finirà el 16.10.2014, a les 09:30 h.

Control del compliment de la Moció 121/X,
sobre mesures en matèria de polítiques de
seguretat pública
Tram. 390-00121/10

Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2014.

Designació de la Comissió competent

Control del compliment de la Moció 117/X,
sobre les llars d’infants
Tram. 390-00117/10

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2014

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2014

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el procés d’autorització del lloguer de llicències de Canal
Català al Grup El Punt Avui

Control del compliment de la Moció 118/X,
sobre la renda mínima d’inserció i les famílies sense ingressos
Tram. 390-00118/10

Designació de la Comissió competent

Tram. 356-00688/10

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2014

Control del compliment de la Moció 119/X,
sobre el sistema de pensions i la futura seguretat social catalana

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm.
17, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Tram. 390-00119/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2014

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença del secretari
d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la utilització de l’amplada ibèrica
en la construcció del Corredor Mediterrani
Tram. 356-00710/10

Núm. 351

Unida i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup
Parlamentari de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del
Grup Mixt, José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 71392).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques
de Joventut, 26.06.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 24, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 445.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió
núm. 9, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 446.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori Català de la Joventut
davant la Comissió de Polítiques de Joventut
perquè presenti l’Enquesta a la joventut 2012

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de
Joventut perquè informi sobre la situació de
l’escoltisme i l’educació en el lleure

Tram. 356-00751/10

Tram. 356-00753/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, 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, Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup
Parlamentari de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del
Grup Mixt, José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 71391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques
de Joventut, 26.06.2014.

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, 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, José Antonio Coto Roquet, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lorena
Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés
Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 71393).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques
de Joventut, 26.06.2014.

Acord sobre la sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió
núm. 9, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 446.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió
núm. 9, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 446.

Sol·licitud de compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya, davant la Comissió
de Polítiques de Joventut perquè expliqui les
prioritats del Consell

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Escolta de Catalunya davant
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de l’escoltisme i
l’educació en el lleure

Tram. 356-00752/10

Tram. 356-00754/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, 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, Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
4.53.05.

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, 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, José Antonio Coto Roquet, del Grup
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Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lorena
Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés
Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 71393).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques
de Joventut, 26.06.2014.

Núm. 351

tari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lorena
Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés
Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 71394).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques
de Joventut, 26.06.2014.

Acord sobre la sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió
núm. 9, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 446.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió
núm. 9, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 446.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Escoltes Catalans davant la Comissió
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de l’escoltisme i l’educació en
el lleure

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques davant la Comissió de Polítiques
de Joventut perquè expliqui el Pla d’actuació
territorial de polítiques de joventut 2016

Tram. 356-00755/10

Tram. 356-00757/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, 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, José Antonio Coto Roquet, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lorena
Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés
Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 71393).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques
de Joventut, 26.06.2014.

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, 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, José Antonio Coto Roquet, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lorena
Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés
Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 71394).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques
de Joventut, 26.06.2014.

Acord sobre la sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió
núm. 9, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 446.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió
núm. 9, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 446.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya davant la Comissió de Polítiques
de Joventut perquè expliqui el Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016

Sol·licitud de compareixença de Mario Granados, membre de l’Associació Catalana de
Professionals de les Polítiques de Joventut,
davant la Comissió de Polítiques de Joventut
perquè expliqui la situació dels professio
nals de l’àmbit de les polítiques de joventut

Tram. 356-00756/10

Sol·licitud

Tram. 356-00764/10

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, 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 Parlamen4.53.05.

Sol·licitud

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Marta Vilalta i Tor-
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res, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lorena
Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés
Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 71960).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques
de Joventut, 26.06.2014.

4.53.15.

Tram. 353-00420/10

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió
núm. 9, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 446.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 03.07.2014,
DSPC-C 450.

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 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. 356-00770/10

Sol·licitud

Presentació: Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Albornà,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari
Socialista, Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Camats i
Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Quim
Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 72322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i
Llengua, 03.07.2014.

4.53.10.

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

Compareixença d’Enrique Vendrell Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de
Finques de Barcelona-Lleida i del Consell
de Col·legis d’Administradors de Finques de
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de
modificació del llibre cinquè del Codi civil de
Catalunya, relatiu als drets reals

Acord sobre la sol·licitud

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Orquestra Simfònica del Vallès
davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè presenti els projectes musicals i socials
de l’entitat

Núm. 351

Tram. 353-00645/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 444.

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 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

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat
de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el Pla integral
contra la violència masclista

Tram. 353-00652/10

Tram. 355-00136/10

Substanciació
Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones, en
la sessió núm. 16, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

4.53.10.

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 444.
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Compareixença de Francesc Xavier 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
comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual

Núm. 351

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

Tram. 353-00653/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 444.

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.07.2014,
DSPC-C 449.

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 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

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 modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual

Tram. 353-00663/10

Substanciació

Tram. 353-00654/10

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.07.2014,
DSPC-C 449.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 444.
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

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 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. 353-00664/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.07.2014,
DSPC-C 449.

Tram. 353-00655/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.07.2014,
DSPC-C 449.

4.53.15.
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Núm. 351

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

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 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. 353-00666/10

Tram. 353-00670/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.07.2014,
DSPC-C 449.

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.07.2014,
DSPC-C 449.

Compareixença d’una representació 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
diverses lleis en matèria audiovisual

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 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. 353-00667/10

Tram. 353-00671/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.07.2014,
DSPC-C 449.

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 444.

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 modificació de la Llei 2/2012, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual

Compareixença de Philipp Fürst Bütller, vicepresident 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 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. 353-00669/10

Substanciació

Tram. 353-00672/10

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.07.2014,
DSPC-C 449.

4.53.15.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 444.
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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 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

Núm. 351

Compareixença de Carlos Seijó, enginyer industrial i investigador en I+D en la fractura
hidràulica, davant la Comissió d’Estudi dels
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00345/10

Decaïment

Tram. 353-00673/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 444.

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 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

Substanciació

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Compareixença d’Antonio Villaseñor Hidalgo, investigador de l’Institut de Ciències de
la Terra Jaume Almera, davant la Comissió
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00346/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 444.

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 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

Compareixença d’Eva Margui Grabulosa,
doctora en química i professora de la Universitat de Girona, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00347/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 444.

4.53.15.
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Compareixença d’Antonio Turiel Martínez, investigador de l’Institut de Ciències del Mar,
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs
no Convencionals per mitjà de Fracturació
Hidràulica

Núm. 351

Compareixença de Joan Martínez i Alier,
catedràtic del Departament d’Economia i
d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals
per mitjà de Fracturació Hidràulica

Tram. 357-00348/10

Tram. 357-00352/10

Decaïment
Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Compareixença d’Àlex Casademunt, investigador de l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques, davant la Comissió d’Estudi dels
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de
Fracturació Hidràulica

Compareixença de Ferran González i Prat,
biòleg i membre del Grup d’Estudi i Defensa de la Natura, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà
de Fracturació Hidràulica

Tram. 357-00350/10

Tram. 357-00353/10

Decaïment

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Compareixença de Francesc Magrinyà i Torner, professor del Departament d’Infraestructura del Transport i del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica

Compareixença de Marcel Coderch, expert
en desenvolupament sostenible, davant la
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencio
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00354/10

Tram. 357-00351/10

Decaïment
Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

4.53.15.

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.
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Compareixença de Josep Maria Serena,
president de la Comissió de Medi Ambient
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de
Fracturació Hidràulica

Compareixença de Carlos Bravo, membre del
grup de professionals Salvia, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica

Tram. 357-00355/10

Decaïment

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Tram. 357-00359/10

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Compareixença de Julio Barea, membre de
Greenpeace, davant la Comissió d’Estudi
dels Permisos de Prospecció i Explotació
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà
de Fracturació Hidràulica

Compareixença d’una representació del
Col·legi d’Ambientòlegs davant la Comissió
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals
per mitjà de Fracturació Hidràulica

Tram. 357-00366/10

Decaïment

Tram. 357-00356/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Compareixença d’Ignacio Ozcariz, representant de les empreses Teredo Oils i Montero Energy, davant la Comissió d’Estudi
dels Permisos de Prospecció i Explotació
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà
de Fracturació Hidràulica

Compareixença de Carles Riba Romeva,
membre del Col·lectiu per a un Nou Model
Energètic i Social Sostenible i investigador
de la Universitat Politècnica de Catalunya,
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs
no Convencionals per mitjà de Fracturació
Hidràulica

Tram. 357-00358/10

Tram. 357-00367/10

Decaïment

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

4.53.15.

Núm. 351

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.
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Compareixença d’Allan Steinke Craig, administrador de Montero Energy Corporation,
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs
no Convencionals per mitjà de Fracturació
Hidràulica

Núm. 351

Compareixença del ministre d’Indústria,
Energia i Turisme davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà
de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00373/10

Tram. 357-00370/10

Decaïment
Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Compareixença del secretari d’estat d’Energia davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de
Fracturació Hidràulica

Compareixença de Philip Paris, administrador de Teredo Oils, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per
mitjà de Fracturació Hidràulica

Tram. 357-00374/10

Tram. 357-00371/10

Decaïment
Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Compareixença del conseller de Territori i
Sostenibilitat davant la Comissió d’Estudi
dels Permisos de Prospecció i Explotació
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà
de Fracturació Hidràulica

Compareixença del secretari general d’Hidrocarburs del Ministeri d’Indústria, Energia
i Turisme davant la Comissió d’Estudi dels
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de
Fracturació Hidràulica

Tram. 357-00372/10

Tram. 357-00375/10

Decaïment

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

4.53.15.

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.
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Compareixença del secretari general de
Mines del Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme davant la Comissió d’Estudi dels
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de
Fracturació Hidràulica

Núm. 351

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer,
president del Consell Assessor per a la
Transició Nacional, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir per a presentar els
darrers informes
Tram. 357-00685/10

Tram. 357-00376/10

Substanciació
Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 448.

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 447.

Compareixença del president del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a
informar sobre el procés d’autorització del
lloguer de llicències de Canal Català al Grup
El Punt Avui

Compareixença de responsables de la publicació «Democràcia, participació i joventut. Una anàlisi de l’Enquesta de participació
i política 2011» davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar el contingut
d’aquesta publicació

Tram. 357-00686/10

Tram. 357-00525/10

Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 446.

Compareixença d’Ismael Blanco Fillola, investigador Ramón y Cajal de l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques i professor
del Departament de Ciència Política i Dret
Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a explicar les conclusions del
projecte «Barris desafavorits davant la crisi:
segregació urbana, innovació social i capacitat cívica»
Tram. 357-00639/10

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la
sessió núm. 17, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la
utilització de l’amplada ibèrica en la construcció del Corredor Mediterrani
Tram. 357-00687/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en
la sessió núm. 24, tinguda el 02.07.2014, DSPC-C 445.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 02.07.2014,
DSPC-C 445.

4.53.15.
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.
12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels aeroports i ports de competència estatal. Tram. 302-00185/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

Sessió plenària núm. 36

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les mesures fiscals per a reactivar el consum, la inversió i l’ocupació. Tram. 302-00181/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

Convocada per al 9 de juliol de 2014

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 9 de
juliol de 2014, a les 10.00 h al Saló de sessions.
Ordre del dia
1. Debat general sobre el món agrari. Tram. 25500004/10. Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural. Substanciació.
2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el
dia 10 de juliol, a les 10.00 h).
3. Decret llei 2/2014, del 10 de juny, de modificació de
la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. Tram. 203-00012/10. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.
4. Procediment per a elegir tres membres del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 285-00002/10.
Grups parlamentaris. Designació.
5. Interpel·lació al Govern sobre l’acadèmia aranesa de
la llengua occitana. Tram. 300-00195/10. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transferència de coneixement i els parcs científics. Tram. 302-00183/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els escenaris pressupostaris per al 2015. Tram.
302-00186/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels professionals del sector sanitari.
Tram. 302-00182/10. Grup Parlamentari de Ciutadans.
Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la 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. 302-00184/10. Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Debat i votació.
La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

6. Interpel·lació al Govern sobre els infants en situació de vulnerabilitat. Tram. 300-00194/10. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
7. Interpel·lació al Govern sobre la situació del comerç.
Tram. 300-00196/10. Grup Parlamentari de Ciutadans.
Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre la coordinació del Departament d’Interior amb les policies locals. Tram.
300-00199/10. Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels hospitals. Tram. 300-00197/10. Marta Ribas Frías, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció sanitària
del sistema sanitari públic. Tram. 300-00198/10. Alba
Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.
11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d’acció exterior. Tram. 302-00187/10.
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l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de
la mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de
Catalunya.

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

Barcelona, 26 de juny de 2014
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Informe sobre la situació en data del 31 de
març de 2014 dels avals d’operacions amb
venciment posterior a l’1 de gener de 2014

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

Tram. 334-00075/10

Presentació

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Generalitat
en data del 31 de març de 2014

Conseller, del Departament
d’Economia i Coneixement
Reg. 72119 / Coneixement i tramesa a la
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost:
Mesa del Parlament, 01.07.2014

Tram. 334-00077/10

Presentació
Conseller, del Departament

A la Mesa del Parlament

d’Economia i Coneixement

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya, us
trameto adjunta, la informació a 31 de març de 2014,
a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Reg. 72120 / Coneixement i tramesa a la
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost:
Mesa del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient amb NT 334-00076/10.

Cordialment,
Barcelona, 26 de juny de 2014
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

4.70.10.

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

Informe i valoració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del
pluralisme polític en la televisió i la ràdio durant la campanya de les eleccions al Parlament Europeu del 2014

Estats de desenvolupament i d’execució del
Pressupost de la Generalitat en data del 31
de març de 2014

Tram. 337-00034/10

Tram. 334-00076/10

Presentació

Presentació

Reg. 71698 / Coneixement i tramesa a la Comissió

Conseller, del Departament
d’Economia i Coneixement
Reg. 72120 / Coneixement i tramesa a la
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost:
Mesa del Parlament, 01.07.2014

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de

President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 01.07.2014

Parlament de Catalunya
Molt Honorable Presidenta,

A la presidenta del Parlament
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la
Generalitat de Catalunya a 31 de març de 2014, i l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de
4.70.05.

ALTRES COMUNICACIONS

Em plau de fer-vos a mans l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de
les eleccions al Parlament Europeu 2014, del 9 al 23 de
maig de 2014.
Així mateix us trametem la Valoració del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (aprovada en sessió de 17
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de juny de 2014) perquè en tingueu coneixement i als
efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 18 de juny de 2014
Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10.
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