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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 737/X del Parlament de Catalunya, de va-
lidació del 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
Adopció p. 13

1.10. Resolucions

Resolució 703/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el rebuig de la Llei de l’Estat 23/2013, reguladora del factor 
de sostenibilitat i l’índex de revaloració del sistema de pensi-
ons de la Seguretat Social
Tram. 250-01062/10
Adopció p. 13

Resolució 722/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la definició del règim d’ocupació i ús dels trams urbans i na-
turals de les platges del litoral català
Tram. 250-01074/10
Adopció p. 14

Resolució 723/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el servei de transport interurbà entre Mataró i Barcelona i 
Mataró i la Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 250-01079/10
Adopció p. 14

Resolució 725/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aportació a les beques de menjador i el finançament del 
servei de menjador escolar al Vallès Occidental
Tram. 250-00918/10
Adopció p. 14

Resolució 726/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte de conversió de l’antic edifici de l’Escola Lola An-
glada de Badalona en un institut
Tram. 250-01044/10
Adopció p. 15

Resolució 738/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designen tres membres del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya
Tram. 285-00002/10
Adopció p. 15

1.15. Mocions

Moció 129/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
política d’acció exterior
Tram. 302-00187/10
Aprovació p. 16

Moció 130/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
gestió dels aeroports i ports de competència estatal
Tram. 302-00185/10
Aprovació p. 16

Moció 131/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
transferència de coneixement i els parcs científics
Tram. 302-00183/10
Aprovació p. 17

Moció 132/X del Parlament de Catalunya, sobre els 
escenaris pressupostaris per al 2015
Tram. 302-00186/10
Aprovació p. 18

Moció 133/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
creació del Registre de professionals sanitaris de Catalunya
Tram. 302-00182/10
Aprovació p. 19

Moció 134/X del Parlament de Catalunya, 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
Aprovació p. 19

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els infants en situació 
de vulnerabilitat
Tram. 300-00194/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre l’acadèmia aranesa 
de la llengua occitana
Tram. 300-00195/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre la situació del comerç
Tram. 300-00196/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels hos-
pitals
Tram. 300-00197/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció sanitària del 
sistema sanitari públic
Tram. 300-00198/10
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre la coordinació del De-
partament d’Interior amb les policies locals
Tram. 300-00199/10
Substanciació p. 21
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1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
8/2014, sobre els comptes anuals de l’Empresa d’Aigües i 
Serveis de Cervera i la Segarra, SL, corresponent al 2011
Tram. 258-00023/10
Coneixement de l’Informe p. 21

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la necessitat i la via-
bilitat de convertir en institut l’Escola Lola Anglada, de Ba-
dalona
Tram. 250-00920/10
Retirada p. 21

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00965/10
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’urgències nocturnes del CAP Montornès del Vallès
Tram. 250-00980/10
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’ecografia al CAP Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-00987/10
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la reobertura de la con-
sulta del Servei d’Al·lergologia de l’Hospital de la Vall d’He-
bron, de Barcelona
Tram. 250-01011/10
Retirada p. 22

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

Proposta de resolució sobre la participació dels re-
presentants dels treballadors en el Consell d’Administració 
de l’Institut d’Assistència Sanitària
Tram. 250-01094/10
Rebuig p. 22

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures fiscals per a reactivar el consum, la inversió 
i l’ocupació
Tram. 302-00181/10
Rebuig p. 22

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 200-00007/10
Rectificació del text presentat, relativa a les esmenes a 
l’articulat (BOPC 345) p. 23

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’arti cle 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 23

Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10
Presentació p. 24

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la transposició de la 
Directiva 2006/123/CE, relativa a les màquines de joc sen-
se premi
Tram. 250-01015/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la definició del règim 
d’ocupació i l’ús dels trams urbans i naturals de les platges
Tram. 250-01074/10
Retirada de l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (BOPC 334, 49) p. 35

Proposta de resolució sobre les mesures per a evi-
tar l’intrusisme en l’àmbit del transport de persones
Tram. 250-01096/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la integració tarifària 
de Manlleu, Torelló i Ripoll a la sisena corona de transport 
metropolità
Tram. 250-01097/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre el replantejament de 
la no-renovació del contracte a treballadors eventuals de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 250-01098/10
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre l’autopista AP-7 al pas 
per Figueres
Tram. 250-01099/10
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre l’Escola Mirades, de 
Torredembarra
Tram. 250-01100/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre el servei de transport es-
colar de l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01101/10
Esmenes presentades p. 38
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Proposta de resolució sobre l’adopció de les me-
sures de finançament que estableix la Llei 3/2009, de regu-
larització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-01102/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 250-01103/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre la Corporació Sanitària 
Parc Taulí i la construcció del centre d’atenció primària de 
Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01104/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre la distribució dels ser-
veis de pediatria i d’atenció a la salut sexual i reproductiva 
de Viladecans i del SAP Delta del Llobregat
Tram. 250-01105/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre el retorn dels docu-
ments catalans que encara són a l’Arxiu General de la Guer-
ra Civil de Salamanca
Tram. 250-01109/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre els serveis oftalmolò-
gics de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01110/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre l’Escola Municipal de 
Música de Cambrils
Tram. 250-01111/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre l’ampliació del servei 
de rodalia de Tarragona fins a Vilafranca del Penedès
Tram. 250-01113/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre l’Associació Transat-
làntica de Comerç i Inversió
Tram. 250-01115/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Municipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01117/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre l’Institut Català de la 
Salut i els serveis sanitaris al Camp de Tarragona
Tram. 250-01121/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre les obres d’impermea-
bilització del pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet
Tram. 250-01122/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Martorell
Tram. 250-01123/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
escolar de l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01124/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis bancaris a les poblacions de menys de 1.000 habi-
tants
Tram. 250-01127/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre el finançament dels 
medicaments per al tractament de malalties metabòliques
Tram. 250-01128/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre l’Escola Baldiri Reixac, 
de Badalona
Tram. 250-01131/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 250-01132/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre l’aplicació de les taxes 
judicials
Tram. 250-01133/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

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 p. 46

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos personals del Servei d’Intervenció Especialitzada 
de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-01135/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un me-
canisme de col·laboració entre Catalunya, el País Valencià i 
l’Estat amb relació al projecte Castor
Tram. 250-01136/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la reconsideració del 
mapa de zones del sistema tarifari integrat de la regió metro-
politana de Barcelona
Tram. 250-01137/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

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 p. 47

Proposta de resolució sobre la instal·lació de comp-
tadors intel·ligents
Tram. 250-01139/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la pròrroga dels sub-
sidis per a habitatge de protecció oficial de plans estatals 
d’habitatge anteriors al del 2009-2010
Tram. 250-01140/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la neutralitat política 
en l’entorn escolar
Tram. 250-01141/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la disposició d’un tèc-
nic d’educació infantil a les escoles públiques
Tram. 250-01142/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució de condemna del rebuig del 
Tribunal Suprem i de la prohibició de la Junta Electoral Cen-
tral de la iniciativa Multireferèndum 2014 del dia 25 de maig 
de 2014
Tram. 250-01143/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48



14 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 357

SUMARI 4

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a millorar la qualitat de vida dels celíacs
Tram. 250-01185/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospi-
tal de Viladecans
Tram. 250-01186/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la paralització definiti-
va de la planta del projecte Castor i sobre la no repercussió 
de les compensacions econòmiques en els ciutadans
Tram. 250-01187/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la presentació d’un ca-
lendari d’execució de les obres ferroviàries del Corredor Me-
diterrani entre Castellbisbal i València
Tram. 250-01188/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la creació d’una xar-
xa coordinada de serveis d’acompanyament i consolidació 
d’empreses
Tram. 250-01189/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’execució de tot el 
pressupost assignat al Departament de Salut
Tram. 250-01190/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el compliment del 
marc vigent en matèria laboral respecte al personal docent 
municipal adscrit al Consorci d’Educació de Barcelona
Tram. 250-01191/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’impuls d’acords es-
tables entre els centres d’educació primària i secundària del 
servei públic d’educació i les entitats juvenils
Tram. 250-01192/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució de suport a la Declaració so-
bre la inclusió de la cultura en els objectius de desenvolupa-
ment sostenible
Tram. 250-01193/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
cobertura de les necessitats alimentàries dels alumnes en 
els períodes no lectius
Tram. 250-01194/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el servei d’ambulànci-
es al Montsià
Tram. 250-01195/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’eliminació i el tracta-
ment de les terres contaminades del Parc del Nord de Sa-
badell
Tram. 250-01196/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’aparcament del CAP 
II Cerdanyola-Ripollet
Tram. 250-01197/10
Presentació p. 58

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre el món agrari
Tram. 255-00004/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 58
Propostes de resolució transaccionals presentades pels 
grups parlamentaris p. 80
Rectificacions, retirades i esmenes tècniques p. 82

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures fiscals per a reactivar el consum, la inversió 
i l’ocupació
Tram. 302-00181/10
Esmenes presentades p. 84

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació dels professionals del sector sanitari
Tram. 302-00182/10
Esmenes presentades p. 86

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la transferència de coneixement i els parcs científics
Tram. 302-00183/10
Esmenes presentades p. 91

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model de gestió del 0,7% de l’IRPF per a finalitats so-
cials i les perspectives de futur d’aquest model
Tram. 302-00184/10
Esmenes presentades p. 94

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la gestió dels aeroports i ports de competència estatal
Tram. 302-00185/10
Esmenes presentades p. 97

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els escenaris pressupostaris per al 2015
Tram. 302-00186/10
Esmenes presentades p. 98

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’acció exterior
Tram. 302-00187/10
Rectificació del text presentat p. 100
Esmenes presentades p. 100

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00024/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 104

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost
Tram. 410-00002/10
Substitució temporal de membres p. 104

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencio-
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 406-00003/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 105
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 464/X, so-
bre l’elaboració d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis
Tram. 290-00416/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 105

Control del compliment de la Resolució 502/X, so-
bre la destinació d’una part de l’impost sobre estades turísti-
ques a projectes turístics i de patrimoni cultural
Tram. 290-00450/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 106

Control del compliment de la Resolució 510/X, so-
bre el garantiment de l’atenció a les persones dependents
Tram. 290-00457/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 107

Control del compliment de la Resolució 527/X, so-
bre l’Hospital de Viladecans
Tram. 290-00472/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 107

Control del compliment de la Resolució 528/X, so-
bre un nou model d’atenció pediàtrica integral al Prat de 
Llobregat
Tram. 290-00475/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 108

Control del compliment de la Resolució 530/X, so-
bre la negociació dels canvis en els horaris d’obertura dels 
centres d’atenció primària del Vallès Occidental
Tram. 290-00477/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 108

Control del compliment de la Resolució 532/X, so-
bre l’Associació Provincial de Laringectomitzats de Lleida
Tram. 290-00479/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 109

Control del compliment de la Resolució 534/X, de 
rebuig de la Llei de l’Estat 20/2013, de garantia de la unitat 
de mercat, i de defensa del model català de comerç
Tram. 290-00480/10
Sol·licitud de pròrroga p. 109
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 109

Control del compliment de la Resolució 559/X, per 
la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2011
Tram. 290-00505/10
Sol·licitud de pròrroga p. 110
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 110

Control del compliment de la Resolució 568/X, so-
bre les subvencions de l’Institut Català de les Dones del 
2013 i del 2014
Tram. 290-00510/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 110

Control del compliment de la Resolució 569/X, so-
bre el desplegament i l’aplicació de la Llei orgànica 2/2010, 
de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, i sobre l’aprovació d’una llei catalana de drets de 
salut sexual i reproductiva
Tram. 290-00511/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 110

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 67/X, sobre la 
infància
Tram. 390-00067/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 111

Control del compliment de la Moció 69/X, sobre el 
compliment de les recomanacions de l’informe del Comitè 

contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides 
del 13 de novembre de 2013
Tram. 390-00069/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 111

Control del compliment de la Moció 84/X, sobre la 
salut i la malnutrició infantils
Tram. 390-00084/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 112

Control del compliment de la Moció 85/X, sobre la 
singularitat d’Aran
Tram. 390-00085/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 113

Control del compliment de la Moció 86/X, sobre les 
mesures previstes amb relació a l’increment del tipus impo-
sitiu de l’impost sobre el valor afegit en el sector sanitari del 
10% al 21%
Tram. 390-00086/10
Sol·licitud de pròrroga p. 115
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 115

Control del compliment de la Moció 114/X, sobre 
la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de per-
sonal amb relació a l’obertura de nous centres penitenciaris
Tram. 390-00114/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 115

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les llistes 
d’espera hospitalàries
Tram. 354-00058/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’accés a l’assistència 
sanitària
Tram. 354-00063/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el futur de la prestació 
de serveis sanitaris de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
de Barcelona
Tram. 354-00087/10
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 354-00091/10
Retirada de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les presumptes incom-
patibilitats del director del Servei Català de la Salut en l’exer-
cici del seu càrrec
Tram. 354-00097/10
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la relació del director 
del Servei Català de la Salut amb empreses proveïdores de 
serveis al Departament de Salut
Tram. 354-00098/10
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre els efectes de la pròr-
roga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el 
pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00135/10
Rebuig de la sol·licitud p. 116
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’Informe sobre malnu-
trició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00146/10
Retirada de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’escenari pressupos-
tari d’aquest departament per al final del 2013
Tram. 354-00166/10
Retirada de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el projecte de reorde-
nacions territorials assistencials
Tram. 354-00170/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la distribució de les 
retallades pressupostàries del 2013 per al sistema sanitari 
català i la reordenació assistencial territorial
Tram. 354-00174/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’impagament al sector 
farmacèutic
Tram. 354-00208/10
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la dimissió del director 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00229/10
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre els casos d’infants amb 
carències alimentàries
Tram. 354-00242/10
Retirada de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb la consellera de Benestar i Família, la consellera 
d’Ensenyament i el conseller de Salut sobre la malnutrició 
infantil
Tram. 354-00244/10
Retirada de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació dels serveis 
d’urgències dels hospitals públics
Tram. 354-00252/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla interdeparta-
mental de salut pública
Tram. 354-00257/10
Retirada de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’acord d’unificar els 
centres sanitaris de dependència pública de Lleida
Tram. 354-00259/10
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’incompliment del 
compromís del conseller de Salut davant el Ple de visitar 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i reunir-se amb els 
representants dels ajuntaments i dels treballadors
Tram. 354-00266/10
Retirada de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’acord del Govern 

d’unificar en un ens públic de gestió els centres sanitaris de 
dependència pública de Lleida
Tram. 354-00268/10
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre l’Avantprojecte de llei per a la 
no-discriminació amb l’objectiu d’eradicar el racisme i la 
xenofòbia
Tram. 354-00283/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la reducció de perso-
nal a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 354-00286/10
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre la contractació de la directora del Programa de políti-
ques de transparència
Tram. 354-00306/10
Sol·licitud i tramitació p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el manteniment i les 
condicions de seguretat i salubritat dels parcs de bombers
Tram. 354-00307/10
Sol·licitud i tramitació p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre 
la pobresa infantil
Tram. 354-00308/10
Sol·licitud i tramitació p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre 
el primer any de desplegament del Pacte per a la infància a 
Catalunya
Tram. 354-00309/10
Sol·licitud i tramitació p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les repercussions de 
la Sentència 31/2014 de l’Audiència Nacional
Tram. 354-00310/10
Sol·licitud i tramitació p. 119

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01572/10
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01573/10
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Francesc Xavier 
Boya i Alòs, exsíndic d’Aran, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01574/10
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’Emilio Medan Ane, 
alcalde de Les, amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 352-01575/10
Sol·licitud p. 119
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Proposta de compareixença de Rufino Martínez 
Cau, expert en Administració local, amb relació a la Proposi-
ció de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01576/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Josep Mir i Bagó, 
jurista i membre de la comissió redactora del text base del 
Projecte de llei del règim especial de la Val d’Aran, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01577/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Joan Recasens i 
Calvo, jurista i membre de la comissió redactora del text 
base del Projecte de llei del règim especial de la Val d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01578/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, 
director del Departament de Dret Administratiu i Dret Pro-
cessal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01579/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Juan Manuel Tray-
ter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
de Girona, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 352-01580/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01581/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’Albert Alins i Abad, 
delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01582/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Jusèp-Loís Sans 
Socasau, cap de Política Lingüística del Conselh Generau 
d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especi-
al d’Aran
Tram. 352-01583/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Julián Sanllehy 
Caubet, guarda del refugi de Saboredo, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01584/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Daniel Clemente 
Casado, membre d’Aran peth sòn Ensenhament, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01585/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Jusèp Amiell Solè, 
sacerdot i escriptor aranès, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01586/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01592/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Luis Carlos Medina, 
vice-síndic primer del Conselh Generau d’Aran, amb relació 
a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01593/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de José Enrique Arró, 
conseller d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural del Con-
selh Generau d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 352-01594/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’Àlex Moga Vidal, al-
calde de Vielha e Mijaran, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 352-01595/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’Enrique Pérez Llas, 
director executiu del Conselh Generau d’Aran, amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01596/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Pau Perdices Pla, 
diputat a la Diputació de Lleida, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01597/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Jèp de Montoya e 
Parra, historiador, lingüista i responsable de cultura i patri-
moni del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la Proposi-
ció de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01598/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, 
director del Departament de Dret Administratiu i Processal 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01599/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Mireya Boya Bus-
quet, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana a Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01600/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Ròsa Maria Sal-
gueiro Pujos, directora de Serveis Educatius de la Vall 
d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim espe-
cial d’Aran
Tram. 352-01601/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Pau Sans Mas, lli-
cenciat en dret per la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01602/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Joan Vintró i Cas-
tells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 352-01603/10
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Marçal Girbau Gar-
cia, responsable de l’Ostal d’Occitània de Tolosa i expert en 
l’Euroregió, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 352-01604/10
Sol·licitud p. 123
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Proposta de compareixença Jael Pozo Lozano, re-
presentant dels Verds d’Andorra i presidenta de la Comis-
sió de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del 
Comú de la Massana, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 352-01605/10
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Nora Muntañola 
Thornberg, professora d’antropologia social a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 352-01606/10
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Julián Sanllehy 
Caubet, guarda del refugi de Saboredo, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01607/10
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Joan Botella Corral, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 352-01608/10
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de la Vall d’Aran amb relació 
a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01609/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de la Vall d’Aran amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01610/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Mireia Boya, en re-
presentació de l’Assemblea Nacional Catalana d’Aran, amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01611/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Jusèp Boya, en re-
presentació de l’Assemblea Nacional Catalana d’Aran, amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01612/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Claudi Aventin, en 
representació de l’Assemblea Nacional Catalana d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01613/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Domergue Sumi-
ent, en representació d’Iniciativa per Occitània, amb relació 
a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01614/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Joan Barceló, en 
representació d’Iniciativa per Occitània, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01615/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Ferriol Macip, en 
representació de «El Jornalet» i de l’Associació per la Difusió 
d’Occitània a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 352-01616/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’Aitor Carrera, de la 
Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida, amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01617/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Miqueu Segalàs, en 
representació de Libertat! Aran, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01618/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Julian Chabarry, en 
representació de Libertat! Bearn, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01619/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Jaume Figueras, en 
representació de l’Institut Català d’Estudis Occitans, amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01620/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Manel Zabala, en 
representació de l’Institut Català d’Estudis Occitans, amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01621/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Rafeu Sichel-Bazin, 
en representació de l’Associació Internacional d’Estudis Oc-
citans de la Universitat d’Osnabrük (Alemanya), amb relació 
a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01622/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01623/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Juan Antonio Serra-
no Iglesia, president del Gremi d’Hostaleria de la Val d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01624/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de José Calbetó Gi-
ménez, vicepresident honorari de Turisme del Consell Ge-
neral d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 352-01625/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’Ester Sirat Sangla-
da, vicepresidenta del Partit Popular d’Aran, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01626/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Joaquín Puente 
Feixa, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vielha e 
Mijaran, amb relació a la Proposició de llei del règim espe-
cial d’Aran
Tram. 352-01627/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’Antonio Beso Ense-
nat, president de l’Associació de Comerciants de Vielha, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01628/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Xavier Bernadí i Gil, 
director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogo-
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vern, amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 352-01629/10
Sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença del director de l’Hos-
pital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), davant la 
Comissió de Salut perquè expliqui la gestió de les llistes 
d’espera
Tram. 356-00665/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la situació dels centres d’atenció primària i 
atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00682/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació dels centres d’atenció primària i 
atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00683/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat d’Infermeria davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la situació dels centres d’atenció primària i 
atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00684/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la situació dels centres d’aten-
ció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 356-00685/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors 
de l’Administració de Catalunya - Coordinadora de Treba-
lladors i Treballadores de la Sanitat davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la situació dels centres d’aten-
ció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 356-00686/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
Pla interdepartamental de salut pública
Tram. 356-00687/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del grup d’experts relators del projecte de llei de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè informi sobre el projecte de llei de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència
Tram. 356-00689/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença de tècnics que elabo-
ren l’ordre de regulació de l’assistent personal davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè expliquin el 
contingut d’aquesta ordre
Tram. 356-00690/10
Rebuig de la sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença d’experts que redac-
ten l’Avantprojecte de llei d’autonomia personal i dependèn-

cia davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè expliquin el contingut d’aquest avantprojecte de llei
Tram. 356-00691/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença d’Albert Salazar, ge-
rent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Co-
missió de Salut perquè expliqui la situació actual de l’hospi-
tal i l’aplicació dels acords assolits al Parlament
Tram. 356-00698/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença d’Enric Argelagués, 
president del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui la situació actual de l’hospital i l’aplica-
ció dels acords assolits al Parlament
Tram. 356-00699/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença de Miquel Arrufat Vila, 
gerent del Consorci Sanitari Integral, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la reducció de personal a l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 356-00709/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença de David Casado, re-
presentant de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Pú-
bliques, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè informi sobre la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 356-00711/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la plataforma Nosaltres No Callem davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situa-
ció dels serveis socials públics
Tram. 356-00715/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
dels organitzadors del Congrés Internacional per una Bar-
celona Inclusiva davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè n’exposi les conclusions
Tram. 356-00732/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els can-
vis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en 
l’Avantprojecte de llei de l’Estat de mútues
Tram. 356-00744/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Mútues d’Accidents de Treball 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els can-
vis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en 
l’Avantprojecte de llei de l’Estat de mútues
Tram. 356-00745/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre els canvis en 
la gestió de les incapacitats temporals inclosos en l’Avant-
projecte de llei de l’Estat de mútues
Tram. 356-00746/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Sol·licitud de compareixença d’Olga Cuesta, pre-
sidenta de l’Associació Celíacs de Catalunya, davant la Co-
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missió de Salut perquè informi sobre els objectius i reivin-
dicacions de l’entitat i la situació de les persones celíaques
Tram. 356-00763/10
Sol·licitud p. 129

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocu-
pació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè expliqui els criteris d’elaboració del Pro-
grama operatiu del Fons social europeu de Catalunya 2014-
2020
Tram. 356-00765/10
Sol·licitud p. 129

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocu-
pació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi del balanç del Programa operatiu 
del Fons social europeu de Catalunya 2007-2013
Tram. 356-00766/10
Sol·licitud p. 130

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Salut i Família davant la Comissió de Salut per-
què presentin la memòria del 2013 del servei «De compatri-
ota a compatriota», sobre l’atenció sanitària a immigrants en 
situació de vulnerabilitat
Tram. 356-00767/10
Sol·licitud p. 130

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre el manteniment i les 
condicions de seguretat i salubritat dels parcs de bombers
Tram. 356-00769/10
Sol·licitud p. 130

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè infor-
mi sobre la pobresa infantil
Tram. 356-00771/10
Sol·licitud p. 130

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè in-
formi sobre la pobresa infantil
Tram. 356-00772/10
Sol·licitud p. 130

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància 
i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè in-
formi sobre la pobresa infantil
Tram. 356-00773/10
Sol·licitud p. 130

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè informin sobre les conseqüències en el sec-
tor de la salut de la Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 356-00774/10
Sol·licitud p. 130

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Unió Catalana d’Hospitals davant la Comissió de Salut 
perquè informin sobre les conseqüències en el sector de la 
salut de la Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i soste-
nibilitat de l’Administració local
Tram. 356-00775/10
Sol·licitud p. 131

Sol·licitud de compareixença de Sixte Cambra, pre-
sident de l’Autoritat Portuària de Barcelona, davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre l’acord de cessió d’ús 
d’infraestructures del port a la Guàrdia Civil
Tram. 356-00778/10
Sol·licitud p. 131

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la situació de les llistes d’espera 
hospitalàries
Tram. 355-00137/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 131

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre l’accés a l’assistència sanitària
Tram. 355-00138/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 131

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el projecte de reordenacions terri-
torials assistencials
Tram. 355-00139/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 131

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la distribució de les retallades pres-
supostàries del 2013 per al sistema sanitari català i la reor-
denació assistencial territorial
Tram. 355-00140/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 131

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la situació dels serveis d’urgències 
dels hospitals públics
Tram. 355-00141/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 131

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

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00425/10
Substanciació p. 132

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00426/10
Decaïment p. 132

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00427/10
Substanciació p. 132

Compareixença d’Eduard Carrera, expert investiga-
dor en resolució de conflictes i mediació comunitària de la 
Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Tram. 353-00429/10
Substanciació p. 132

Compareixença de Manuel Cubero Argente, pre-
sident l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00430/10
Substanciació p. 132

Compareixença d’Enric García, director del Pla 
d’actuació de Sant Cosme, de l’Ajuntament del Prat de Llo-
bregat, amb relació al Projecte de llei de modificació del lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00431/10
Decaïment p. 132
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Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets re-
als
Tram. 353-00432/10
Substanciació p. 133

Compareixença d’una representació del Consell 
General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00433/10
Substanciació p. 133

Compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, president de 
la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00435/10
Substanciació p. 133

Compareixença de Jordi Rodríguez i Valdés, expert 
en propietat horitzontal, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 353-00437/10
Substanciació p. 133

Compareixença de Daniel Loscertales Fuertes, ad-
vocat i expert en dret de la propietat, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00438/10
Substanciació p. 133

Compareixença de Antoni Barbarà, metge i mem-
bre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00484/10
Substanciació p. 133

Compareixença de Daniel Raventós Pañella, presi-
dent de la Xarxa Renda Bàsica i professor de sociologia de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00503/10
Substanciació p. 134

Compareixença d’una representació de la Societat 
Catalana de Tecnologia davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats perquè valori els aprenentatges tecnològics en 
el sistema educatiu i les conseqüències de possibles refor-
mes legislatives estatals
Tram. 357-00075/10
Substanciació p. 134

Compareixença de Ricard Aymerich, Josep M. Llu-
ró i Enric Roca, autors de l’estudi «Junts a l’aula. Present i 
futur del model d’educació comprensiva a Catalunya», da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a presen-
tar l’estudi
Tram. 357-00311/10
Substanciació p. 134

Compareixença de Josep Ramon Sanromà Celma, 
conseller delegat de l’Institut Català de Finances, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a explicar 
les línies d’actuació de l’Institut
Tram. 357-00410/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’una representació de SOS Vene-
çuela-Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 

Europea i Cooperació per a informar sobre les activitats de 
l’entitat
Tram. 357-00614/10
Substanciació p. 134

Compareixença d’una representació de l’Aliança 
per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les 
activitats de l’entitat
Tram. 357-00615/10
Substanciació p. 134

Compareixença de Gabriela Serra, membre d’Entre 
Pobles i de l’Assemblea Bolivariana de Catalunya, davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
informar sobre la situació política de Veneçuela
Tram. 357-00683/10
Substanciació p. 134

Compareixença de Samuel H. Carvajal Ruiz, mem-
bre fundador de l’Assemblea Bolivariana de Catalunya i doc-
tor pel Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situa-
ció política de Veneçuela
Tram. 357-00684/10
Substanciació p. 135

Compareixença d’una representació de l’Observa-
tori Català de la Joventut davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a presentar l’Enquesta a la joventut 2012
Tram. 357-00688/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença de Núria Ramon, presidenta del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut per a explicar les prioritats 
del Consell
Tram. 357-00689/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença d’una representació de Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut per a informar sobre la situació de l’escol-
tisme i l’educació en el lleure
Tram. 357-00690/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença d’una representació d’Acció Escol-
ta de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joven-
tut per a informar sobre la situació de l’escoltisme i l’educa-
ció en el lleure
Tram. 357-00691/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença d’una representació d’Escoltes Ca-
talans davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre la situació de l’escoltisme i l’educació en el 
lleure
Tram. 357-00692/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut per a explicar el Pla d’actuació territorial de 
polítiques de joventut 2016
Tram. 357-00693/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a explicar el Pla d’actuació ter-
ritorial de polítiques de joventut 2016
Tram. 357-00694/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença de Mario Granados, membre de 
l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de 
Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
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explicar la situació dels professionals de l’àmbit de les polí-
tiques de joventut
Tram. 357-00695/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença del director de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió de Salut 
per a explicar la gestió de les llistes d’espera
Tram. 357-00696/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació de Metges de 
Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
la situació dels centres d’atenció primària i atenció especia-
litzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 357-00697/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres davant la Comissió de Salut per a informar so-
bre la situació dels centres d’atenció primària i atenció espe-
cialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 357-00698/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació del sindicat 
d’Infermeria davant la Comissió de Salut per a informar so-
bre la situació dels centres d’atenció primària i atenció espe-
cialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 357-00699/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre la situació dels centres d’atenció primària i 
atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 357-00700/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació de la Candi-
datura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l’Ad-
ministració de Catalunya - Coordinadora de Treballadors i 
Treballadores de la Sanitat davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre la situació dels centres d’atenció primària i 
atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 357-00701/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença del secretari de Salut Pública da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre el Pla interde-
partamental de salut pública
Tram. 357-00702/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’Albert Salazar, gerent de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut 
per a explicar la situació actual de l’hospital i l’aplicació dels 
acords assolits al Parlament
Tram. 357-00703/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’Enric Argelagués, president del 
Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut 
per a explicar la situació actual de l’hospital i l’aplicació dels 
acords assolits al Parlament
Tram. 357-00704/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença de Miquel Arrufat Vila, gerent del 
Consorci Sanitari Integral, davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre la reducció de personal a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 357-00705/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària davant la Co-

missió de Salut per a informar sobre els canvis en la gestió 
de les incapacitats temporals inclosos en l’Avantprojecte de 
llei de l’Estat de mútues
Tram. 357-00706/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Mútues d’Accidents de Treball davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre els canvis en la gestió 
de les incapacitats temporals inclosos en l’Avantprojecte de 
llei de l’Estat de mútues
Tram. 357-00707/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre els canvis en la gestió de 
les incapacitats temporals inclosos en l’Avantprojecte de llei 
de l’Estat de mútues
Tram. 357-00708/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença dels promotors de la Iniciativa per 
a la Reforma Horària Ara És l’Hora davant la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00709/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

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 al-
tres normes

Memòria de l’Institut Català de Finances correspo-
nent al primer trimestre del 2014
Tram. 334-00078/10
Presentació p. 138

Memòria del Memorial Democràtic corresponent 
al 2013
Tram. 334-00079/10
Presentació p. 138

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari
Acord p. 138

Jubilació d’una funcionària
Acord p. 139

4.90.15. Contractació

Contractació de les assegurances de responsabili-
tat civil i patrimonial i de danys del Parlament de Catalunya
Tram. 630-00002/10
Formalització del contracte p. 140
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 737/X del Parlament de Catalu-
nya, de validació del 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

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 36, 10.07.2014, DSPC-P 69

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de 
juliol de 2014, ha debatut el 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), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 136.6 del Regla-
ment, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Par-
lament, valida el Decret llei 2/2014, del 10 de juny, de 
modificació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 703/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre el rebuig de la Llei de l’Estat 
23/2013, reguladora del factor de sostenibi-
litat i l’índex de revaloració del sistema de 
pensions de la Seguretat Social
Tram. 250-01062/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 25, 17.06.2014, DSPC-C 433

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
la sessió tinguda el 17 de juny de 2014, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució de rebuig de la Llei de 
l’Estat 23/2013, reguladora del factor de sostenibilitat i 
de l’índex de revaloració del sistema de pensions de la 
seguretat social (tram. 250-01062/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Rebutjar la reforma imposada al marge del Pacte 
de Toledo per la Llei de l’Estat 23/2013, del 23 de de-
sembre, reguladora del factor de sostenibilitat i l’índex 
de revaloració del sistema de pensions de la Segure-
tat Social, que pretén rebaixar el poder adquisitiu dels 
pensio nistes actuals i futurs, i demanar al Govern de 
l’Estat que modifiqui la Llei.

b) Demanar al Govern de l’Estat que torni al Pacte 
de Toledo i adopti les mesures necessàries perquè els 
pensionistes i els jubilats recuperin una fórmula que 
garanteixi el manteniment del poder adquisitiu de les 
pensions públiques i la sostenibilitat del sistema.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2014

El secretari en funcions El president  
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Ferran Falcó i Isern
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Resolució 722/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la definició del règim d’ocupació 
i ús dels trams urbans i naturals de les plat-
ges del litoral català
Tram. 250-01074/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 24, 02.07.2014, DSPC-C 445

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 2 de juliol de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la definició del rè-
gim d’ocupació i l’ús dels trams urbans i naturals de 
les platges (tram. 250-01074/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dur a terme totes les accions necessàries per tal que 
el departament competent del Govern pugui definir el 
règim d’ocupació i ús dels trams urbans i naturals de 
les platges del litoral català.

b) Aplicar a les platges naturals del nostre sistema li-
toral els criteris destinats a assegurar la màxima pro-
tecció de la integritat del domini públic marítim i ter-
restre i llurs característiques com a paratges naturals, 
mantenint la mínima ocupació del domini públic ma-
rítim i terrestre.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

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

Resolució 723/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el servei de transport interurbà 
entre Mataró i Barcelona i Mataró i la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona
Tram. 250-01079/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 24, 02.07.2014, DSPC-C 445

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 2 de juliol de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el servei de transport 
interurbà entre Mataró i Barcelona i Mataró i la Uni-
versitat de Bellaterra (tram. 250-01079/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 

presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 71160).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les inspeccions necessàries per a garantir la cor-
recta prestació dels serveis de transport de les línies 
1, 2 i 5 que presta l’empresa Casas, SA entre Mataró-
Barcelona i Mataró - Bellaterra UAB; comprovar i, si 
escau, sancionar i corregir les situacions de sobreocu-
pació i de possible inseguretat dels usuaris que han de 
viatjar dempeus, i vetllar pel bon estat de conserva-
ció dels vehicles, tant pel que fa als aspectes mecànics 
com als interiors, per a garantir la seguretat i la quali-
tat del servei.

b) Adoptar les mesures pertinents per a incrementar 
l’oferta dels serveis de les línies 1, 2 i 5 que presta 
l’empresa Casas, SA, per tal de cobrir, d’una manera 
adequada, la demanda existent, en capacitat, freqüèn-
cia, seguretat i comoditat; atenent, així, les peticions 
reiterades dels usuaris i de l’Ajuntament de Mataró.

c) Garantir que els horaris del servei de la línia 5 a la 
Universitat Autònoma de Barcelona cobreixin les ne-
cessitats de desplaçament, en funció de l’horari lectiu, 
especialment pel que fa a les primeres i a les darreres 
classes del matí i del vespre.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

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

Resolució 725/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aportació a les beques de men-
jador i el finançament del servei de menjador 
escolar al Vallès Occidental
Tram. 250-00918/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 24, 03.07.2014, DSPC-C 452

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 de juliol de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’aportació a les be-
ques de menjador i el finançament del servei de menja-
dor escolar al Vallès Occidental (tram. 250-00918/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59441) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 59514).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar garantint que tot alumne que estigui en 
situació de privació alimentària tingui beca.

b) Aplicar les bases comunes de concessió de beques 
de menjador per al curs 2014-2015 acordades amb els 
consells comarcals, prioritzant el nivell de renda de les 
famílies i preveient la flexibilitat necessària del siste-
ma per a afrontar les situacions canviants de les famí-
lies, i prioritzar el pagament als consells comarcals, 
en especial pel que fa a les beques de menjador, per a 
garantir la sostenibilitat de la prestació del servei de 
menjador escolar.

c) Garantir beques del 100% del cost del menjador es-
colar per a l’alumnat amb dèficit alimentari.

d) Analitzar, abans del 15 d’octubre de 2014, junta-
ment amb el Consell Comarcal del Vallès Occiden-
tal, la cobertura de beques de menjador a l’alumnat de 
la comarca en cadascun dels llindars pactats amb els 
consells comarcals i fer les correccions pertinents per 
a garantir els objectius esmentats en els apartats ante-
riors.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 726/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de conversió de l’antic 
edifici de l’Escola Lola Anglada de Badalona 
en un institut
Tram. 250-01044/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 24, 03.07.2014, DSPC-C 452

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 de juliol de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el projecte de conversió 
de l’antic edifici de l’Escola Lola Anglada de Badalo-
na en un institut (tram. 250-01044/10), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desen-
volupar, si l’estudi demogràfic inicial ho justifica, el 

projecte de conversió de l’antic edifici de l’Escola Lola 
Anglada de Badalona en un institut, seguint el calen-
dari aprovat per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament de 
Badalona en la sessió tinguda el 25 de març de 2014.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 738/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designen tres membres 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00002/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 36, 10.07.2014, DSPC-P 69

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de juli-
ol de 2014, atès el finiment del mandat d’Yvonne Gri-
ley i Martínez, Elisenda Malaret i Garcia i Josep Pont 
i Sans com a membres del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, d’acord amb l’article 4 de la Llei 2/2000, 
del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya (modificat per la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual), i 
havent complert els tràmits establerts per l’article 157 
del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya reelegeix Yvonne Griley i 
Martínez i elegeix Salvador Alsius Clavera i Eva Pare-
ra Escrichs com a membres del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

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

Moció 129/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la política d’acció exterior
Tram. 302-00187/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 36, 10.07.2014, DSPC-P 69

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de ju-
liol de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política d’acció exterior (tram. 302-
00187/10), presentada per la diputada Sara Vilà Ga-
lan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
73371), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 73383), pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 73458) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 73466).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dur a terme una política d’acció exterior basada en 
la projecció de Catalunya com un actor internacional 
compromès, solidari i responsable.

b) Garantir la màxima coherència i coordinació de les 
seves actuacions en matèria d’acció exterior.

c) Vetllar pel compliment del principi de transparència 
en l’actuació dels poders públics en aquesta matèria.

d) Basar la política d’acció exterior en els principis i 
objectius següents: 

– el reconeixement del dret de les persones i dels po-
bles a la defensa i la promoció de la cultura, la llengua 
i la identitat pròpies; 

– l’impuls dels valors de convivència multicultural; 

– la promoció de la pau, la no-violència, la seguretat 
humana, la solidaritat i la cooperació al desenvolupa-
ment; 

– el desenvolupament sostenible i la lluita contra el 
canvi climàtic; 

– el respecte mutu entre els pobles; 

– l’eradicació de la pobresa;

– la protecció dels drets humans i, en conjunt, dels 
principis de la Carta de les Nacions Unides i dels va-

lors, els principis i les obligacions establerts pels trac-
tats de la Unió Europea i la resta de normativa apli-
cable.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Moció 130/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la gestió dels aeroports i ports de 
competència estatal

Tram. 302-00185/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 36, 10.07.2014, DSPC-P 69

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de ju-
liol de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la gestió dels aeroports i ports de com-
petència estatal (tram. 302-00185/10), presentada pel 
diputat Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 72696), pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 73376) i pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 73454).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Govern de l’Estat les següents mesures relati-
ves als aeroports: 

a) Fer els passos necessaris per a engegar el procés de 
liberalització del mercat aeroportuari de l’Estat, ara 
sota el monopoli d’AENA, i garantir un model de ges-
tió descentralitzada i individualitzada amb l’objectiu 
d’aconseguir que sigui competitiu, modern i eficient.

b) Garantir la presència d’una majoria determinant del 
Govern de la Generalitat, juntament amb les adminis-
tracions locals afectades i les institucions socioeconò-
miques catalanes, en la gestió de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat.

c) Desclassificar com a aeroports d’interès general els 
aeroports de Girona - Costa Brava, Reus i Sabadell i 
traspassar-los a la Generalitat, i fer possible la gestió 
individualitzada d’aquests aeroports des dels territoris 
respectius.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Govern de l’Estat les següents mesures sobre 
els ports: 

a) Aprofundir en els principis d’autonomia portuària 
i de lliure competència entre ports, establint un règim 
normatiu específic per als ports de Barcelona i de Tar-
ragona i dotant-los de més autonomia perquè gaudeixin 
de més capacitat organitzativa i de fixació de taxes i 
preus, i que alhora es faci possible que la Generalitat, 
les administracions locals afectades i les institucions 
socioeconòmiques catalanes tinguin més capacitat d’in-
cidència real en la gestió d’aquestes infraestructures.

b) Garantir el finançament dels accessos als ports per 
mitjà dels pressupostos generals de l’Estat, sens perju-
dici de poder arribar a acords, d’una manera individu-
alitzada, amb cada port.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Govern de l’Estat que acceleri l’execució de la 
connexió per ferrocarril entre Barcelona i la terminal 
T1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

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

Moció 131/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la transferència de coneixement i els 
parcs científics
Tram. 302-00183/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 36, 10.07.2014, DSPC-P 69

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de ju liol 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la transferència de coneixement i els parcs 
científics (tram. 302-00183/10), presentada per la dipu-
tada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 73389), 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73453), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 73459) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 73465).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Encarregar a la comissió de seguiment la realitza-
ció i aprovació d’una revisió estratègica del Pacte na-
cional per a la recerca i la innovació (2015-2020) i del 
Pla de recerca i innovació, consensuada amb els prin-
cipals actors polítics, universitaris, empresarials i so-
cials, que tingui en compte el compliment de l’objectiu 
global –públic+privat– de despesa del 2% del PIB, re-
forçant les accions encaminades a la transferència de 
coneixement en la línia de l’estratègia Europa 2020 i 
de RISC3, amb l’objectiu d’acostar-nos a les regions 
europees capdavanteres en l’àmbit tecnològic.

b) Promoure, conjuntament amb els parcs, un pla 
d’impuls, finançament i sostenibilitat dels parcs cientí-
fics i tecnològics i dels campus d’excel·lència internaci-
onal de Catalunya, perquè esdevinguin un instrument 
òptim per a les sinergies entre universitat i empresa 
i per al desenvolupament territorial i social, i fer les 
gestions pertinents davant l’Estat per a renegociar els 
crèdits pendents.

c) Ordenar i agregar, si escau, els centres tecnològics 
de Catalunya i elaborar el mapa de la innovació de Ca-
talunya amb els principals centres i agents de transfe-
rència tecnològica, per a apropar-los a l’empresa i afa-
vorir-ne la competitivitat i la projecció internacional.

d) Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im-
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn-
cia de coneixement, basat en les polítiques de recerca 
i les eines d’innovació i adaptat al teixit econòmic de 
Catalunya, per tal d’enfocar també la innovació a la 
demanda del mercat i de les necessitats socials.

e) Constituir i dotar un fons de transferència de tec-
nologia que impulsi de manera activa els avenços en 
matèria d’R+D de les universitats catalanes i dels cen-
tres tecnològics en el teixit empresarial de Catalunya, 
especialment entre les petites i mitjanes empreses. 
Aquest fons ha de buscar capital i invertir en projectes 
concrets, buscant la rendibilitat econòmica i social per 
a totes les parts.

f) Millorar i reforçar el sistema d’incentius de trans-
ferència tecnològica per als investigadors, dins les 
universitat catalanes, per tal que la participació i el li-
deratge en projectes publicoprivats, les llicències de 
patents a empreses i altres incentius siguin valorats 
en el currículum dels investigadors i per a promoció 
d’aquests, i permetre un sistema d’accés que fomenti 
l’estabilització i la promoció del personal investigador.

g) Definir una carrera investigadora que abraci des de 
l’accés fins a l’exercici professional i que, entre altres 
qüestions, faci possible millorar les condicions labo-
rals dels investigadors que treballen en el sistema uni-
versitari i de recerca del país. En el cas dels becaris, 
les persones d’aquest col·lectiu han de fer essencial-
ment tasques lligades a llur formació en recerca.

h) Enfortir les oficines tècniques de recerca i trans-
ferència de coneixement (OTRI), creant espais de re-



14 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 357

1.15. INFORMACIó 18

lació empresa-recerca i oferint-ne els resultats tant al 
teixit econòmic com al teixit social per a millorar-ne 
la capacitat d’innovar.

i) Donar prioritat a les línies de recerca orientades a 
l’estalvi i l’eficiència energètica, el benestar de les per-
sones, la promoció de la igualtat de gènere i altres dis-
ciplines, d’acord amb l’estratègia RISC3CAT, i evitar 
qualsevol aportació a la recerca i transferència tecno-
lògica amb finalitats militars, amb un compromís amb 
els principis de la promoció de la pau.

j) Incloure en els itineraris curriculars dels ensenya-
ments postobligatoris, especialment en els de la for-
mació professional i les universitats, nous recursos 
concrets per a oferir eines de formació que estimulin 
l’autoocupació, l’emprenedoria, la innovació i la incor-
poració al món laboral.

k) Aprofundir, en l’àmbit de tots els organismes de-
pendents de la Generalitat, en nous criteris de trans-
parència en l’assignació de recursos per la via de con-
vocatòries de concurrència i en l’avaluació final dels 
projectes finançats, amb la finalitat de millorar-ne la 
qualitat.

l) Reclamar al Govern de l’Estat l’adopció de l’acord 
que porta a la creació del sistema de patent única eu-
ropea, per tal que els investigadors i creadors de Ca-
talunya es puguin acollir al règim unificat de patents.

m) Potenciar els doctorats industrials i fer el segui-
ment i l’avaluació dels resultats dels primers progra-
mes, amb la finalitat de, si escau, millorar-ne l’efecti-
vitat i l’impacte real en la indústria.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

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

Moció 132/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els escenaris pressupostaris per al 
2015
Tram. 302-00186/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 36, 11.07.2014, DSPC-P 70

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 11 de ju-
liol de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els escenaris pressupostaris per al 2015 
(tram. 302-00186/10), presentada pel diputat Pere Ara-
gonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 73374), pel Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 73451) i pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 73456).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, davant la presentació 
per part del Departament d’Economia i Coneixement 
el passat 12 de juny del resultat de la balança fiscal de 
Catalunya amb l’Administració central de l’any 2011, 
que arriba al 7,7% del PIB –15.006 milions d’euros–, 
d’acord amb el mètode del flux monetari, i al 5,7% del 
PIB –11.087 milions d’euros–, segons el mètode càr-
rega-benefici, constata que Catalunya pateix un dèficit 
fiscal desproporcionat, injust i permanent que posa en 
perill la cohesió social i el desenvolupament econòmic 
del país.

2. El Parlament de Catalunya, davant l’anunci del Go-
vern de l’Estat de no abordar la reforma del sistema de 
finançament autonòmic, insta el Govern a dur a terme 
les accions polítiques i jurídiques necessàries perquè 
el Govern de l’Estat impulsi el procés de revisió del 
sistema de finançament.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Treballar per a fer possible un escenari pressuposta-
ri per a l’any 2015 en què, com a mínim, es mantingui 
a l’alça la despesa no financera amb càrrec a recur-
sos generals prevista en els pressupostos del 2014, que 
permeti un increment dels recursos destinats a l’estat 
del benestar i que tingui l’objectiu de recuperar la ca-
torzena paga dels treballadors de la Generalitat de Ca-
talunya.

b) Plantejar al Govern de l’Estat, per a fer possible la 
lletra a, en el marc del Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera i en la resta d’àmbits d’interlocució entre go-
verns, la necessitat d’incrementar els recursos de la 
Generalitat de Catalunya per al manteniment de l’estat 
del benestar, mitjançant, entre altres, les mesures se-
güents: 

1a. L’increment del percentatge dels impostos suportats 
per ciutadans i empreses de Catalunya que es destina a 
la Generalitat per a la prestació de serveis públics.

2a. El fet de permetre l’aplicació plena de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit aprovat pel 
Parlament de Catalunya mitjançant la supressió de 
l’impost estatal que genera doble imposició, o bé la 
compensació per la pèrdua de recaptació patida per la 
Generalitat.

3a. La modificació de l’objectiu de dèficit de la Gene-
ralitat de Catalunya d’acord amb els criteris aprovats 
en la Moció 116/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la política tributària i econòmica del Govern de l’Estat.
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4a. La compensació per la situació de pèrdua d’ingres-
sos i augment de la despesa provocada per decisions 
del Govern espanyol, d’acord amb el que es va aprovar 
en la Moció 1/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
política econòmica i els objectius de dèficit públic.

3. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat ha presentat una reforma fiscal injusta, que 
incrementarà les desigualtats i reduirà la capacitat re-
captatòria dels poders públics, i recentralitzadora en 
comptes de garantir les necessitats de finançament de 
l’estat del benestar prestat per les comunitats autòno-
mes.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Govern de l’Estat l’aturada de la tramitació dels 
avantprojectes de llei de reforma fiscal fins que no es 
garanteixi la prestació dels serveis de l’estat del benes-
tar per part de les comunitats autònomes i, en tot cas, 
a garantir que aquestes no restaran afectades negativa-
ment pel que fa a llurs ingressos a causa de les modifi-
cacions que preveuen els dits projectes.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014

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

Moció 133/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la creació del Registre de professio-
nals sanitaris de Catalunya

Tram. 302-00182/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 36, 11.07.2014, DSPC-P 70

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 11 de ju-
liol de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació dels professionals del sector 
sanitari (tram. 302-00182/10), presentada per la dipu-
tada Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 73373), pel Grup Parlamen-
tari Socialista i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73384), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73387), 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 73388), pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 73460) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 73464).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, 
abans de finalitzar el 2014, el Registre de professionals 
sanitaris de Catalunya, com a eina per a identificar 
el nombre, el perfil i la capacitació dels professionals 
amb la finalitat de permetre una planificació a curt i a 
mitjà termini, en funció de les demandes i les neces-
sitats, dels recursos que el sistema sanitari requereix.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Moció 134/X del Parlament de Catalunya, 
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

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 36, 11.07.2014, DSPC-P 70

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 11 de juli-
ol de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern 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), presentada pel diputat 
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 73375), pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73386), pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 73457) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 73463).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que: 

a) L’actual sistema de finançament de les entitats so-
cials que es canalitza per mitjà de la casella destinada 
a finalitats socials de la declaració de la renda ha per-
mès la materialització d’importants projectes socials, 
però resulta necessari substituir-lo per un finançament 
adequat de les entitats socials i per fórmules que esti-
mulin efectivament el mecenatge i les aportacions so-
lidàries dels ciutadans.

b) El model actual, segons el qual el Govern de l’Estat 
estableix els criteris de distribució dels recursos entre 
entitats i comunitats autònomes, atempta contra la na-
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turalesa del sistema –fonamentat en la lliure elecció 
dels contribuents i les necessitats reals–, atès que per-
judica les zones, com ara Catalunya, on els ciutadans 
generen més recursos per mitjà d’aquesta via i on, a 
més a més, les necessitats socials són especialment 
punyents.

c) El Govern de l’Estat envaeix les competències ex-
clusives en matèria de serveis socials que fixa l’arti-
cle 166.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i ha 
incomplert, de manera recurrent, diverses sentències 
del Tribunal Suprem sobre les bases reguladores de la 
concessió de subvencions, la darrera de les quals cor-
respon al 16 de desembre de 2011, en la qual es refer-
mava «la doctrina ya invocada por la Generalitat [...] 
en el segundo motivo que analiza el orden constitu-
cional de distribución de competencias en materia de 
asistencia social y actividad subvencional respecto a la 
exclusividad de la misma en cuanto a la fijación de las 
bases para la distribución y control de las ayudas [...]».

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar al Govern de l’Estat que actuï amb trans-
parència i publiqui, després de cada exercici tributari, 
no només la distribució dels recursos per projectes i 
entitats, sinó també la desagregació territorial, per tal 
de disposar de dades que permetin contrastar l’assig-
nació dels recursos amb les necessitats i el pes demo-
gràfic de cada comunitat autònoma.

b) Emprendre totes les accions que siguin necessàries 
per tal de fer complir al Govern de l’Estat les sentèn-
cies judicials i modificar els criteris en allò que fa re-
ferència a la distribució i el control dels recursos deri-
vats del 0,7% de l’IRPF.

c) Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs efectiu i 
total de tots els recursos que els catalans decideixen 
lliurement destinar a finalitats socials per mitjà de la 
respectiva declaració de renda, atenent llur esforç soli-
dari i les necessitats socials de Catalunya.

d) Debatre i consensuar, arran d’un treball conjunt 
amb les entitats socials, quin ha d’ésser el model al-
ternatiu a la casella del 0,7% de l’IRPF en l’escena-
ri d’una Catalunya independent, i presentar-li’n, en el 
termini de dotze mesos, les conclusions.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

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

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 09.07.2014, DSPC-P 68.

Interpel·lació al Govern sobre l’acadèmia 
aranesa de la llengua occitana
Tram. 300-00195/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 09.07.2014, DSPC-P 68.

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

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 09.07.2014, DSPC-P 68.

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
hospitals
Tram. 300-00197/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.
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Interpel·lació al Govern sobre l’atenció sani-
tària del sistema sanitari públic
Tram. 300-00198/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Interpel·lació al Govern sobre la coordinació 
del Departament d’Interior amb les policies 
locals
Tram. 300-00199/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 09.07.2014, DSPC-P 68.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 8/2014, sobre els comptes anuals de 
l’Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la 
Segarra, SL, corresponent al 2011
Tram. 258-00023/10

Coneixement de l’Informe

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

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la necessitat i 
la viabilitat de convertir en institut l’Escola 
Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00920/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 24 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 03.07.2014, DSPC-
C 452.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00965/10

Rebuig

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

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Montornès del Vallès
Tram. 250-00980/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
18, tinguda el 03.07.2014, DSPC-C 451.
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’ecografia al CAP Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-00987/10

Rebuig

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

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la consulta del Servei d’Al·lergologia de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 250-01011/10

Retirada

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

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

Rebuig

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

Proposta de resolució sobre la participació 
dels representants dels treballadors en el 
Consell d’Administració de l’Institut d’Assis-
tència Sanitària
Tram. 250-01094/10

Rebuig

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

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS  
A INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures fiscals per a reacti-
var el consum, la inversió i l’ocupació
Tram. 302-00181/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 36, 
tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 200-00007/10

Rectificació del text presentat, relativa a les es-
menes a l’articulat (BOPC 345)
Reg. 72565 / Coneixement: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2014

Correccions presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72656)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, comunica a la Mesa del Parlament que ha 
advertit l’errada següent en Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 200-00007/10), presentada 
18 de juny de 2014 i amb número de registre 71377.

A l’esmena núm. 85, de supressió i addició dels apar-
tats 1,2 i 3 de l’article 50, i concretament a l’apartat ad-
dicionat 1, on hi diu: 

«1. L’àrea metropolitana de Barcelona substitueix el 
Consell Comarcal del Barcelonès i assumeix els mit-
jans personals i materials així com els béns patrimo-
nials d’aquest, i de les seves societats mercantils, i se 
subroga en tots els seus drets i obligacions, inclosos 
els derivats de les fórmules de cooperació interadmi-
nistratives.»

Hi ha de dir: 

«1. L’àrea metropolitana de Barcelona substitueix el 
Consell Comarcal del Barcelonès i assumeix els mit-
jans personals i materials així com els béns patrimo-
nials d’aquest, i de les seves societats mercantils, i se 
subroga en tots els seus drets i obligacions, inclosos 
els derivats de les fórmules de cooperació interadmi-
nistratives. El Govern de la Generalitat ha d’iniciar en 
el termini màxim d’un any a partir de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei, el procediment necessari per a la su-
pressió del Consell Comarcal de la comarca del Bar-
celonès.»

A l’esmena núm. 100, d’addició d’un nou article 68bis, 
cal afegir un nou apartat 4 a l’esmentat article, que diu: 

«4. Mentre no sigui vigent la Llei de Vegueries sobre 
l’organització territorial de Catalunya, el govern tin-
drà en compte subsidiàriament els vuit Àmbits esta-

blerts en la llei per a la planificació i prestació dels 
seus serveis, per tal que hi hagi una total correspon-
dència.»

A l’esmena núm. 102, d’addició d’un títol III bis, i con-
cretament al Capítol II. Activitats i serveis dels go-
verns locals, secció 2A. La gestió dels serveis públics, 
cal afegir un nou apartat 7 al primer article, que diu: 

«7. Es mantindran en funcionament les mancomuni-
tats que per raons històriques prestin serveis que po-
drien ser gestionats per les comarques, encara que es-
tiguin integrades per municipis de diverses comarques, 
si s’acredita la seva viabilitat econòmica. El Govern 
aprovarà en el termini d’un any el llistat de mancomu-
nitats autoritzades a continuar funcionant, que en tot 
cas inclourà, atesa la seva experiència positiva i tradi-
ció, la Mancomunitat de la Plana, integrada pels mu-
nicipis d’Aiguafreda (Vallés oriental) i Balenyà, Brull, 
Folgueroles, Malla, Muntanyola, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Sant Martí de Centelles, Seva, Taradell, To-
na i Viladrau (Osona).»

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014

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

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 73503).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 14.07.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 10.07.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’arti cle 1 
de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del pa-
trimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 73504).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 11.07.2014 al 14.07.2014).
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 10.07.2014.
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Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72566 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei de Finan-
çament del Sistema Integrat del Transport Públic de 
Catalunya acompanyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder– se pronunciar

– L’exposició de motius 

– El text articulat

Memòria justificativa

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei és establir un sis-
tema integrat de finançament per garantir el dret a la 
mobilitat de tota la població amb caràcter universal i 
prioritzant el transport amb menor impacte ambiental.

Necessitat i incidència social

La situació actual, pel que fa als aspectes relatius al 
paper que correspon al sistema de transport públic a 
Catalunya, és diferent que quan es va aprovar la llei 
de mobilitat, l’any 2003, pel que resulta del tot neces-
sari i urgent dotar-nos d’un marc normatiu integrat i 
integral del conjunt de sistemes de finançament dels 
transport públic urbà i interurbà, que respongui a les 
noves necessitats socials derivades de la situació de 
crisis econòmica, d’atur endèmic, de baixos salaris, de 
precarietat social i laboral, de desequilibris territori-
als, de canvis en l’activitat econòmica, etc. Cal atendre 
de forma clara i satisfactòria a la justa demanda social 
d’un transport públic assequible a totes les persones –
sigui quina sigui la seva situació econòmica, social o 
laboral, i visquin on visquin– i a tots els territoris; la 
mobilitat en transport públic adequat i eficient és una 
condició bàsica per poder accedir a un lloc de treball 
digne, a l’habitatge, a l’educació, a la formació con-
tinuada, a la cultura, al lleure o –en general– a tota 
l’activitat econòmica i social del país, el que s’ha de 
traduir en una tarifació social –de caràcter solidari, 
especialment protegida– i un sistema integrat i inte-
gral de tarifació.

Normativa afectada

Llei 9/2003 de 23 de juny de mobilitat sostenible.

Exposició de motius

La mobilitat de les persones és un dret social que cal 
garantir i preservar a partir d’un finançament sufici-
ent i solidari. Aquesta llei de finançament respon a 
la disposició addicional vuitena de la llei de mobili-
tat, 9/2003 de 13 de juny aprovada el juny de 2003, 
que literalment diu: «En el termini d’un any a partir 
de l’aprovació d’aquesta llei, el Govern ha de presen-
tar un projecte de llei de finançament de transport pú-
blic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l’ús 
dels combustibles alternatius que en reguli el marc or-
ganitzatiu».

En la novena legislatura del 2011-2012, el Parlament 
de Catalunya, mitjançant la Moció 70/IX, aprovada el 
16 de febrer de 2012, es va pronunciar sobre el sistema 
de tarifació i de finançament del transport públic, ins-
tant el Govern a presentar un projecte de llei del finan-
çament del transport públic de Catalunya, el més aviat 
possible, amb el màxim consens parlamentari i amb la 
participació del Consell Català de la Mobilitat.

En aquest sentit, es recollia ja la idea de fer una po-
lítica de foment del transport públic, per potenciar 
paral·lelament l’economia, la innovació tecnològica i la 
sostenibilitat, però entesa també com un servei social 
fonamental per a la nostra societat. És sota aquest po-
sicionament que neix la present Llei.

Aquella llei estableix, entre els seus principis inspi-
radors, els següents que de forma directa o indirec-
ta fan referència al finançament del transport públic i 
que es volen desenvolupar amb la present llei: El dret 
dels ciutadans a l’accessibilitat en unes condicions de 
mobilitat adequades i segures i amb el mínim impacte 
ambiental possible; la prioritat dels mitjans de trans-
port de menor cost social i ambiental; el foment i la 
incentivació del transport públic i col·lectiu; la impli-
cació de la societat en la presa de decisions que afectin 
la mobilitat de les persones; la distribució adequada 
dels costos d’implantació i gestió del transport; l’ade-
quació a les polítiques comunitàries sobre aquesta ma-
tèria; l’impuls d’una mobilitat sostenible i el foment 
del desenvolupament urbà sostenible i l’ús racional del 
territori.

La situació actual, pel que fa als aspectes relatius al pa-
per que correspon al sistema de transport públic a Ca-
talunya, és diferent que quan es va aprovar la llei de 
mobilitat, l’any 2003, pel que resulta del tot necessari 
i urgent dotar-nos d’un marc normatiu integrat i inte-
gral del conjunt de sistemes de finançament dels trans-
port públic urbà i interurbà, que respongui a les noves 
necessitats socials derivades de la situació de crisis 
econòmica, d’atur endèmic, de baixos salaris, de pre-
carietat social i laboral, de desequilibris territorials, de 
canvis en l’activitat econòmica, etc. Cal atendre de for-
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ma clara i satisfactòria a la justa demanda social d’un 
transport públic assequible a totes les persones –sigui 
quina sigui la seva situació econòmica, social o laboral, 
i visquin on visquin– i a tots els territoris; la mobilitat 
en transport públic adequat i eficient és una condició 
bàsica per poder accedir a un lloc de treball digne, a 
l’habitatge, a l’educació, a la formació continuada, a la 
cultura, al lleure o –en general– a tota l’activitat econò-
mica i social del país, el que s’ha de traduir en una tari-
fació social –de caràcter solidari, especialment protegi-
da– i un sistema integrat i integral de tarifació.

Això exigeix que aquesta llei abordi declarar el sis-
tema de transport públic urbà i interurbà integrats de 
Catalunya com un servei d’interès general de caràcter 
universal, el que es fa en les dues primeres disposici-
ons addicionals de modificació de la llei la 9/2003 de 
23 de juny de mobilitat sostenible, amb la introduc-
ció de dos nous articles números 3 bis que conté la 
declaració de la mobilitat com a servei d’interès gene-
ral de caràcter universal i el 3 ter, que introdueix l’ac-
ció pública per poder reclamar de les autoritats com-
petents les actuacions imprescindibles per l’efectivitat 
d’aquest dret a la mobilitat.

Aquesta declaració de la mobilitat com a servei d’inte-
rès general de caràcter universal com a mitjà absolu-
tament necessari per fer possible la veritable igualtat 
d’oportunitats i la igualtat en l’exercici dels drets en-
tre tots els ciutadans i ciutadanes i assolir els objec-
tius de cohesió social i territorial que Catalunya s’ha 
marcat en el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya 
de 2006 - veure el seu preàmbul– així com els arti-
cles 4.3; 45.1; 46.4; 48.1; 149.1,e) i en especial l’arti-
cle 169.1,e) i f) i 149.5 conforme als quals correspon 
a la Generalitat, pel que afecta al títol competencial 
que empara aquesta llei la competència exclusiva so-
bre els transports terrestres de viatgers per carretera, 
ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament dins el 
territori de Catalunya, amb independència de la titu-
laritat de la infraestructura. Aquesta competència in-
clou en tot cas, la regulació, la planificació, la gestió, 
la coordinació i la inspecció dels serveis i les activi-
tats; la regulació de la intervenció administrativa per a 
l’exercici de les activitats de transport; la regulació del 
transport urbà i dels operadors de les activitats vincu-
lades a l’organització del transport, i –en fi– la potestat 
tarifària sobre els transports terrestres.

Aquesta declaració del sistema de transport públic ur-
bà i interurbà a Catalunya, com a servei d’interès ge-
neral de caràcter universal va més enllà de les infra-
estructures i dels mitjans afectes al transport públic 
–ja contemplat en els Tractats de la Unió europea– per 
fer-se extensiu a les funcions, organització i prestació 
del sistema de transport públic a les persones, amb la 
correlativa obligació de les administracions catalanes 
competents de garantir l’accés a aquest servei a totes 
les persones, a tot el territori i en condicions d’igualtat 
i d’equitat. Per fer-ho possible, aquesta llei per mitjà 

d’una disposició addicional introdueix les modificaci-
ons necessàries en la llei de mobilitat de Catalunya.

La precària situació del finançament del transport pú-
blic posa de manifest que cal ara anar una mica més 
enllà i establir un marc de finançament de la mobilitat 
de manera global que permeti transferir recursos entre 
la mobilitat privada i la pública i realitzar polítiques de 
mobilitat més ambicioses que les actuals.

La mobilitat té un consum energètic elevat i en bona 
part depèn dels combustibles fòssils. Aquesta depen-
dència i elevat consum energètic dificultaran en un fu-
tur el finançament d’un sistema semblant a l’actual. És 
necessari que els instruments de finançament ajudin a 
assolir un sistema de mobilitat sostenible.

La mobilitat ha estat aquest últims anys el tercer grup 
de despesa a Catalunya, superat únicament per l’habi-
tatge i l’alimentació. Suposa una despesa mitjana de 
més del 10 per cent dels ingressos familiars, si bé cal 
dir que aquest és un valor mitjà, qui va en transport 
públic té uns costos anuals que son la quarta part, o 
fins i tot menys, dels que es desplacen en vehicle pri-
vat. Amb una despesa mitjana semblant és possible 
finançar una mobilitat suficient i solidària. El finan-
çament de la explotació del transport públic actual és 
deu vegades més petit que la despesa en mobilitat.

La mobilitat genera un conjunt d’externalitats negati-
ves que cal internalitzar en la tarifa dels serveis, s’ha 
de complir amb el principi de qui contamina/congesti-
ona paga, i a més cal que les tarifes incorporin el cost 
de les externalitats negatives de cada servei de mobi-
litat amb l’anticipació necessària per fer sostenible el 
sistema.

El sistema de finançament ha de permetre que la mo-
bilitat es financi a partir de les contribucions de la so-
cietat i de tots els que es mouen independentment del 
mode amb el que ho fan, però de forma diferenciada 
atenent a les «externalitats negatives» generades és a 
dir el major o menor impacte ambiental i social del 
mode de transport utilitzat. Per altre banda, també cal 
tenir un sistema de finançament que sigui clar, entene-
dor i unificat, que separi clarament les inversions de 
les despeses de funcionament.

L’avaluació de tots els elements que intervenen en la 
prestació dels serveis de mobilitat ha de ser especial-
ment curosa amb les anàlisis de cicle de vida que han 
de reflectir totes les externalitats negatives que es ge-
nerin incloent les emissions de CO2 i altres.

Cal que les tarifes que es puguin establir siguin unifi-
cades, no per mode de transport sinó globalment, per 
tal de fer possibles polítiques actives de canvi modal 
quan aquestes siguin necessàries.

Aquesta llei es divideix en set capítols, 24 articles, set 
disposicions addicionals i una disposició transitòria.
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El primer capítol constitueix el Sistema integrat de fi-
nançament del transport públic terrestre de Catalunya, 
entès com la regulació del finançament públic i els sis-
temes de tarificació dels diversos sistemes de transport 
públic urbà i interurbà terrestre dins el marc compe-
tencial de la Generalitat de Catalunya i les administra-
cions locals, l’objectiu del qual es centra en garantir el 
dret a la mobilitat de tota la població amb independèn-
cia dels seus condicionants socials i/o econòmics i la 
prioritat dels mitjans de transport públics i col·lectius 
amb menor impacte ambiental.

El capítol II crea el títol bàsic d’usuari habitual del 
transport públic (TIBUS) afecte a les polítiques pú-
bliques de cohesió social i sostenibilitat ambiental, 
destinat a fidelitzar la utilització del transport públic. 
El TIBUS, de vigència mensual, incorporarà un mí-
nim de quaranta viatges, tindrà caràcter inter-modal, 
multi viatge i el seu cost no podrà incrementar-se per 
damunt de l’actualització de l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC). També es recull en 
aquest capítol les aportacions de les polítiques socials 
al sistema de tarifació del transport públic destinats a 
ajudar de forma específica i complementària a perso-
nes amb condicions socials, laborals o per atendre a 
majors càrregues i costos de determinats sistemes ter-
ritorials de transport.

El Capítol III estableix la integració tarifària i la in-
termodalitat arreu del país, fixa la seva gestió públi-
ca, els criteris per a la determinació de les tarifes del 
transport a proposta del Consorci, previ informes del 
Consell de la Mobilitat de Catalunya i de la Taula So-
cial del Transport públic. També preveu que determi-
nats serveis de taxi puguin ser objecte de finançament 
públic per raó de insuficiència de transport públic re-
gular.

El Capítol IV crea el Fons de finançament del trans-
port públic de Catalunya, el qual comptabilitzarà, ges-
tionarà i compensarà els ingressos procedents de les 
aportacions genèriques de l’administració central al 
sistema de transport públic de Catalunya –o de les àre-
es o zones determinades; les aportacions genèriques 
de la Generalitat al sistema de transport públic; els in-
gressos tributaris específics per finançar el transport 
públic; els ingressos d’aportacions específiques per a 
polítiques socials i sectorials i territorials; els ingres-
sos tarifaris del TIBUS; els ingressos tarifaris dels 
àmbits de transport públic integrats en el Consorci.

Les aportacions de les diverses administracions públi-
ques a l’esmentat Fons de Finançament del transport 
públic hauran de ser estables, suficients i es concreta-
ran per mitjà de contractes-programa de caràcter plu-
rianual.

Es fixa un límit del 50% a l’aportació màxima dels 
usuaris als costos del sistema respectiu de transport 
públic repercutibles en tarifa, així com també es deter-
mina que l’aportació genèrica de la Generalitat de Ca-

talunya a la cobertura de les despeses de funcionament 
dels sistemes integrats de transport públic urbà, me-
tropolità i de conurbacions serà proporcional en tots 
els àmbits i, com a màxim, serà del 50% de les aporta-
cions no tarifàries, una vegada descomptats els ingres-
sos procedents de les transferències de l’administració 
central de l’Estat, dels impostos cedits i dels tributs 
destinats específicament al finançament del transport 
públic.

El Capítol V preveu la creació de noves figures impo-
sitives o recàrrecs en impostos municipals destinades 
al finançament del transport públic, com un recàrrec 
sobre l’IAE que gravi l’activitat d’establiments comer-
cials amb facturació anual superior a un milió d’euros, 
en nuclis urbans o conurbacions que estiguin dotats 
de sistemes interns de transport públic urbà d’alta fre-
qüència. També es preveu una contribució especial per 
al transport sostenible en grans concentracions vincu-
lades a celebració d’actes puntuals.

Els recursos que es puguin obtenir per la cessió total 
o parcial, d’impostos de titularitat estatal que gravin 
els peatges per utilització de vies de gran capacitat, 
tant explícits com a l’ombra també nodriran l’esmen-
tat fons.

El Capítol VI «Programes, pressupostos i contracte 
programa» estableix que «el fons de finançament del 
transport públic» es dotarà tant d’un programa i un 
pressupost únic o integral del conjunt del sistema inte-
grat de transport públic terrestre de Catalunya, com de 
programes i pressupostos segregats, tant pels diversos 
modes de transport com pels diversos àmbits territori-
als que disposin de sistemes propis de transport.

El finançament de noves infraestructures de transport, 
reparacions i renovacions aniran a càrrec als pressu-
postos d’inversió de les administracions públiques 
competents en la matèria, o les aportacions de fons eu-
ropeus o d’altres entitats o organismes públics o pri-
vats, amb caràcter finalista, en el marc del contracte 
programa, sense que es pugin imputar al «Fons de fi-
nançament del transport públic».

Per a la programació de les actuacions de finançament 
de noves infraestructures es farà una valoració con-
junta de totes les actuacions planificades amb crite-
ris homogenis, en el marc del contracte programa. El 
contracte programa, amb vigència per 4 anys, esdevé 
l’instrument de planificació i finançament dels siste-
mes de mobilitat terrestre a Catalunya.

El Capítol VII dibuixa l’estructura institucional de 
gestió del «Fons de finançament del transport pú-
blic», creant a tal efecte el Consorci de finançament 
del transport públic de Catalunya, integrat per repre-
sentants de les administracions públiques i altres con-
sorcis existents i que comptarà amb la participació del 
Consell de la Mobilitat de Catalunya i de la Taula So-
cial del Transport Públic com a organisme de partici-
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pació dels usuaris del sistema de transport públic i de 
control de les polítiques.

El Consorci de finançament del Transport públic de 
Catalunya, assignarà les despeses de funcionament en-
tre els diversos sistemes de transport públic integrats 
al Consorci de finançament, i de forma específica els 
corresponents al TIBUS així com dels plans i progra-
mes de mobilitat sostenible que s’aprovin per les auto-
ritats competents.

La llei és especialment respectuosa amb l’autonomia 
local, combinant els principis d’integració tarifària i la 
creació del «títol bàsic d’usuari habitual del transport 
públic» així com la creació del fons de finançament 
del transport públic i del Consorci pel finançament del 
transport públic amb el respecte al manteniment de les 
competències locals en matèria de transport públic, 
tant a nivell municipal, com metropolità o de manco-
munitats i consorcis, de forma que el sistema de trans-
port públic de Catalunya i el mateix Consorci pel fi-
nançament del Transport públic no s’imposen com una 
limitació o una càrrega sinó que es configuren com 
elements de foment, de facilitació, d’integració i com 
no d’estalvi i d’eficiència del conjunt dels sistemes de 
transport públic urbans i interurbans.

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

Proposició de llei de Finançament del Sistema 
Integrat del Transport Públic de Catalunya

Capítol I: Model de finançament del sistema 
integrat del transport públic 

Article 1. Àmbit de la llei. Sistema integrat 
de finançament del transport públic de 
Catalunya

1. Aquesta llei regula el finançament públic i els sis-
temes de tarifació (pagament d’usuaris) dels diversos 
sistemes de transport públic urbà, interurbà i metro-
polità terrestre, dins el marc competencial de la Ge-
neralitat de Catalunya i de les administracions locals, 
que es constitueix en «Sistema integrat de finançament 
transport públic terrestre de Catalunya».

2. Conté el marc per determinar les obligacions, com-
petències i aportacions al finançament del conjunt del 
sistema de les diverses administracions catalanes amb 
competències amb matèria de transport públic.

3. Conté el marc i els criteris per establir la relació 
amb el govern de l’Estat en matèria de concertació, co-
ordinació i contribució al finançament dels sistemes de 
tarifació del transport públic terrestre urbà i interurbà 

4. Conté els criteris i bases per determinar els costos 
repercutibles en les tarifes del transport públic urbà 

i interurbà terrestre, establint la necessària diferen-
ciació entre els corresponents al primer establiment, 
substitució o renovació integral de les infraestructures 
que li serveixen de suport i els corresponents a la seva 
explotació (manteniment i conservació).

5. Estableix criteris per facilitar i fomentar l’accessi-
bilitat i la intermodalitat entre els mitjans de transport 
públic terrestre i la utilització de la bicicleta, tant la 
privada com els serveis de bicicletes urbanes d’accés 
públic.

6. Estableix mesures i criteris específics de foment, 
coordinació, accessibilitat i inter-modalitat entre els 
mitjans de transport públic terrestre col·lectius i els 
serveis de car-sharing, és a dir, compartir una flota de 
vehicles que són utilitzats de manera individual i car-
pool, és a dir, compartir un viatge.

7. El finançament del transport públic forma part de 
les polítiques públiques de foment de la mobilitat sos-
tenible definida en la llei 9/2003 de 13 de juny de mo-
bilitat sostenible, o legislació que la substitueixi, i que 
està integrada pel transport públic col·lectiu, així com 
els desplaçaments a peu i en bicicleta, i l’ús compartit 
del vehicles particulars, en les modalitats de car-sha-
ring i car-pooling.

8. Els sistemes de finançament de transport inclouen, 
de forma integrada, totes les modalitats de transport 
públic terrestre de persones, tant per carretera, autovi-
es o autopistes, com ferroviaris, tramviari, cable i me-
tro quina titularitat, capacitat de gestió, determinació 
i aprovació de les tarifes que correspongui a la Gene-
ralitat de Catalunya o a les administracions locals de 
Catalunya amb l’abast que la mateixa llei determina, 
segons estiguin o no integrades en el Consorci pel fi-
nançament del transport públic de Catalunya o hagin 
establert d’altres formes de cooperació o col·laboració 
inter-administratives, en el àmbit de les competències 
de la Generalitat de Catalunya.

9. Els principis, objectius i criteris de tarifació del 
transport públic previstos en aquesta llei, així com les 
disposicions relatives al títol bàsic del usuari Habitual 
(TIBUS) són d’aplicació a tots els àmbits territorials 
dels diversos sistemes de transport públic, estiguin o 
no integrats en el Consorci pel finançament del trans-
port públic.

10. Queden exclosos del àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei els sistemes de transport discrecional, el sanitari, 
l’escolar i assistencial així com els serveis propis de 
les administracions públiques no destinats al públic en 
general.

Article 2. Objectius del sistema integrat  
de finançament del transport públic terrestre 

1. L’objectiu del conjunt de les mesures de finança-
ment dels sistemes de mobilitat es garantir el dret a 
la mobilitat de tota la població, resident o no resident 
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a Catalunya, visquin on visquin i sigui quina sigui el 
seu estat físic, la seva situació laboral, condició social 
o econòmica.

2. Aquest objectiu s’ha d’assolir amb l’aplicació, al 
conjunt del sistema integrat de finançament del trans-
port públic terrestre, dels següents principis i criteris 
d’ordenació i gestió: 

a. Utilització òptima del conjunt dels recursos de mo-
bilitat.

b. Prioritat dels mitjans de transport públics col·lectius.

c. Garantia d’accessibilitat, flexibilitat, eficiència i 
equitat social.

d. Reequilibri territorial.

e. Caràcter integrat dels diversos sistemes de mobilitat 
i garantia d’interoperabilitat i intermodalitat.

f. Priorització de la utilització de combustibles i ener-
gies no fòssils i renovables.

g. Optimització dels impactes sòcio-econòmics amb 
maximització del benefici comú.

h. Tenir en compte la capacitat econòmica dels usuaris.

i. L’avaluació de les alternatives de mobilitat existents 
entre un origen i un destí determinat i la priorització 
d’aquelles més eficients en termes ambientals i eco-
nòmics.

Article 3. Característiques dels sistemes de 
tarifació del transport

En la determinació del conjunt de les tarifes que s’apli-
quin als diversos sistemes de mobilitat amb transport 
públic urbà terrestre, així com en la definició dels di-
versos títols de transport, s’ha d’atendre, de forma in-
tegrada, als següents criteris: 

1. Ser proporcionals a la utilització i als costos de pro-
ducció dels serveis, sense perjudici dels mecanismes 
compensatoris que resultin de l’aplicació dels demés 
criteris continguts en aquest article.

2. Integrar de forma progressiva i proporcionada les 
externalitats ambientals i socials, tant positives com 
negatives, que resulten dels diversos sistemes de trans-
port privat i públic.

3. Ser senzills i entenedors per als usuaris.

4. Fomentar polítiques actives de canvi modal i de fi-
delització dels usuaris del transport públic, per raons 
de major eficiència, accessibilitat, menors costos eco-
nòmics i menors impactes socioambientals.

5. Preveure una tarifació social que permeti garantir el 
dret a la mobilitat de totes les persones, amb indepen-
dència dels seus recursos econòmics, del seu estat físic 
o la seva situació sociolaboral.

6. Preveure mesures de re-equilibri i compensació in-
terterritorial, per tal de garantir l’accessibilitat amb 
sistemes de transport públic assequibles i efectius al 
conjunt dels territoris, amb especial atenció a la den-
sitat d’habitants, al poblament dispers, a la dificultat 
orogràfica o situació perifèrica o allunyada en relació 
a les principals infraestructures i serveis de transport 
o als polígons de concentració d’activitat econòmica o 
de serveis públics.

7. Incorporar els condicionants que resultin de la par-
ticipació de les diferents administracions públiques i 
d’entitats socioeconòmiques en el finançament del ser-
vei del transport públic urbà, quan es tradueixin en 
aportacions complementàries per afavorir l’accés al 
transport públic a persones que meritin especial protec-
ció o atenció per raó d’edat, de situació sociolaboral, de 
limitacions personals o per afavorir la salut pública i la 
qualitat ambiental, el re-equilibri territorial, així com 
l’accessibilitat de treballadors i usuaris a àmbits de con-
centració d’activitats econòmiques, i similars.

Capítol II. Títol bàsic d’usuari habitual del 
transport públic (TIBUS). Caràcter social del 
finançament del sistema de transport públic

Article 4. Títol bàsic d’usuari habitual del 
transport públic (TIBUS)

1. Es crea el títol bàsic d’usuari habitual (TIBUS) com 
a títol de referència del conjunt dels sistemes de ta-
rifació del transport públic de viatgers de Catalunya, 
que té caràcter de títol social, afecte a les polítiques 
públiques de cohesió social i sostenibilitat ambiental, 
destinat a fer efectiu el dret universal a un transport 
públic assequible i fidelitzar la utilització del transport 
públic.

2. El títol bàsic d’usuari habitual (TIBUS) incorpora 
un mínim de quaranta viatges i tindrà una vigència 
mínima mensual. Reglamentàriament es podran cre-
ar subclasses o tipologies específiques del títol bàsic 
d’usuari habitual (TIBUS) per ampliar i millorar tant 
el nombre de viatges com el temps de vigència, la seva 
operativitat.

3. El títol bàsic d’usuari habitual (TIBUS) té caràc-
ter Intermodal, multiviatge, recarregable i flexible. En 
quan a la seva utilització: 

a. Permet la mobilitat amb qualsevol mitjà de trans-
port públic dels que estiguin en servei dins de qualse-
vol dels diferents àmbits territorials que disposin d’un 
sistema de transport públic propi –ja sigui urbà, de 
conurbació o metropolità–, amb una sola cancel·lació 
per viatge inclosos els intercanvis entre mitjans o líni-
es, sense aplicació de zonificacions per raó de distàn-
cia recorreguda dins del àmbit corresponent, amb un 
marge temporal mínim d’una hora.
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b. Permet la mobilitat interurbana entre diferents àm-
bits territorials amb sistemes transport públic propi, 
amb una sola cancel·lació per viatge inclosos els inter-
canvis entre mitjans o línies amb un cost repercutible, 
sempre i quan el temps de desplaçament sigui inferior 
a una hora.

c. En desplaçaments interurbans o entre diferents àm-
bits territorials amb sistemes de transport públic propi 
quins temps de desplaçament siguin superiors a una 
hora, s’establirà un complement de tarifa sobre el cost 
de una cancel·lació del títol bàsic d’usuari habitual (TI-
BUS) proporcional als quilòmetres recorreguts que su-
perin l’àmbit d’origen.

4. La tarifa corresponent al títol bàsic d’usuari habitu-
al (TIBUS) no podrà incrementar-se per damunt del 
increment que hagi experimentat l’Indicador de Renda 
de Suficiència de Catalunya (IRSC), o índex de finali-
tat similar que s’estableixi, en el període transcorregut 
des de la última revisió de les tarifes.

Article 5. Caràcter específic de les aportacions 
de les polítiques socials al sistema de tarifació 
del transport públic

1. Les reduccions, bonificacions o subvencions a les ta-
rifes del transport públic, destinades a ajudar de forma 
específica a determinades persones o col·lectius, per 
raons de cohesió social, de re-equilibri i accessibili-
tat territorial; d’accessibilitat a polígons d’activitat; les 
destinades a d’altres actuacions de foment d’intermo-
dalitat, així com les extraordinàries per raons climàti-
ques o de seguretat pública, seran assumides a càrrec 
dels programes específics contemplats per aquestes 
finalitats en el pressupostos corresponents dels orga-
nismes o entitats –públiques o privades– responsables 
de la implementació de les polítiques corresponents i 
s’aportaran al «fons de finançament del transport pú-
blic», mitjançant els corresponents convenis –evitant 
en tot cas les subvencions creuades.

2. Les reduccions, bonificacions o subvencions especí-
fiques a les tarifes del transport públic s’aplicaran pre-
ferentment i de forma acumulativa o complementària 
al «títol bàsic d’usuari habitual» (TIBUS).

Capítol III. Integració tarifària i 
intermodalitat, criteris per la determinació  
de les tarifes del transport públic urbà  
i interurbà

Article 6. Integració tarifària i intermodalitat 
a tot Catalunya 

1. Operativitat: el títol bàsic d’usuari habitual (TIBUS) 
serà utilitzable en tots els sistemes de transport públic 
terrestre, urbans, interurbans i metropolitans i en tots 
els àmbits territorials ja siguin municipals, mancomu-
nats, de forma que integri i homogeneïtzi l’estructura 

de les targetes de transport, sistema de validació, sis-
tema de distribució, venda i recàrrega i els sistemes de 
tractament de la informació.

2. La gestió operativa del títol bàsic d’usuari habitual 
(TIBUS) serà pública, amb titularitat compartida de 
les administracions que integrin el Consorci pel finan-
çament del transport públic de Catalunya, sense perju-
dici de la seva aplicació en els àmbits quines autoritats 
de transport no estiguin integrades en el Consorci, per 
mitjà dels convenis i acords corresponents, previstos 
en l’article 5.

3. El Consorci pel finançament del transport públic de 
Catalunya, disposarà d’un mecanisme de cambra de 
compensació única per administrar i redistribuir els 
ingressos procedents del títol bàsic d’usuari habitual 
(TIBUS) així com les aportacions específiques de les 
administracions adherides.

4. També es podran establir d’altres títols de trans-
port integrats, de caràcter interurbà, intermodals o 
entre zones o àmbits territorials limítrofs, amb dife-
rents abasts territorials o sectorials, però mantenint 
sempre la operativitat del títol bàsic d’usuari habitu-
al (TIBUS), per mitjà de convenis específics entre les 
diverses autoritats del transport públic o per acord del 
propi Consorci pel finançament del Transport públic 
de Catalunya.

Article 7. Criteris per la determinació de les 
tarifes dels sistemes de transport públic en 
general

1. Les tarifes que s’apliquin als diversos sistemes de 
transport s’establiran o s’actualitzaran de manera con-
junta dins del Sistema integrat català de finançament 
del transport públic, per períodes anuals, de forma 
subsegüent a l’aprovació dels pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya i de les demés administracions 
que siguin titulars de sistemes de transport urbà, me-
tropolità o mancomunat, en la forma prevista en l’arti-
cle 5 d’aquesta llei.

2. Les tarifacions anuals es fixaran en el marc dels 
plans o previsions plurianuals de finançament dels sis-
temes de mobilitat i amb les corresponents previsions 
dels pressupostos de les administracions públiques 
competents en la matèria.

3. En el primer establiment o revisions de les diverses 
tarifes del dels sistemes de transport públic s’hauran 
de tenir en compte no sols els costos directes o indi-
rectes d’explotació, sinó també les externalitats nega-
tives dels serveis de mobilitat i els efectes estratègics a 
curt i mig termini, en aplicació dels criteris establerts 
en l’article anterior.

4. La primera determinació i les revisions successives 
de tarifes hauran de comptar amb l’informe previ fa-
vorable del Consell de Mobilitat de Catalunya.
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5. Les aportacions tarifàries del usuaris als costos 
de funcionament del sistema de transport públic col-
lectiu, incloses les aportacions per polítiques sectori-
als de bonificació social i laboral, de compensació ter-
ritorial i d’altres polítiques ambientals en els termes 
definits en l’article 5 d’aquesta llei, no podran superar 
el 50 % de les despeses d’explotació del sistema esta-
blertes en el termes previstos en l’article 13.

6. L’aportació genèrica de la Generalitat de Catalunya 
a la cobertura de les despeses de funcionament dels 
sistemes integrats de transport públic serà proporcio-
nal en tots els àmbits i, com a màxim, serà del 50 % 
de les aportacions no tarifàries, una vegada descomp-
tats els ingressos procedents de les transferències de 
l’administració central de l’Estat, dels impostos cedits 
i dels tributs previstos en aquesta llei destinats especí-
ficament al finançament del transport públic. La pro-
porcionalitat s’establirà fent ponderació dels diferents 
factors amb incidència en els costos i ingressos: nom-
bre d’habitants i densitat; extensió i complexitat de la 
xarxa existent en relació a la xarxa necessària; dese-
quilibris socials i territorials.

Article 8. Singularitats dels règims  
de tarifes en municipis, conurbacions  
i àrees metropolitanes

Els àmbits territorials de transport públic –municipals, 
mancomunats o metropolitans– estiguin o no integrats 
en el Consorci de finançament del transport públic de 
Catalunya, podran disposar de règims propis de tarifa-
ció de caràcter complementari o per situacions especi-
als, sempre i quan: 

1. Es mantingui la plena operativitat del títol bàsic 
d’usuari habitual (TIBUS).

2. S’apliquin, en tot cas, els criteris i objectius de tari-
fació previstos en aquesta llei.

3. En el cas dels àmbits territorials de transport públic 
integrats en el Consorci de finançament del transport 
públic de Catalunya, siguin operatius també els altres 
títols de transport i les corresponents tarifes acordades 
pel propi consorci.

Article 9. Integració de determinats serveis 
de taxi en el sistema de transport públic 
susceptible de finançament públic 

1. En aquells territoris o trajectes en que no es pugui 
disposar de forma permanent i amb freqüències ade-
quades de sistemes de transport públic regular en ve-
hicles d’ús col·lectiu, per causa de la seva baixa densi-
tat de població, pel reduït nombre d’habitants dels seus 
municipis o per la dispersió urbana, es podran integrar 
en el sistema de transport públic els serveis de trans-
port de viatgers amb taxi, amb caràcter d’ús col·lectiu 
o compartit, entre localitats del mateix territori i en tot 
cas fins a les estacions, parades i d’altres punts d’accés 
als serveis de transport públic col·lectiu regulars.

2. Per la utilització dels serveis de taxi, amb caràc-
ter col·lectiu o compartit, en els supòsits previstos en 
l’apartat anterior, seran d’aplicació els títols de trans-
port públic d’usuaris habituals.

3. En els supòsits previstos en els dos apartats anteri-
ors, serà objecte de compensació amb càrrec al fons de 
finançament del transport públic, el diferencial entre 
costos i ingressos d’explotació que s’acreditin produïts 
per la utilització dels serveis de taxi com a vehicle de 
ús col·lectiu, en les circumstàncies i modalitats que en 
cada cas es determini.

Article 10. Suspensió o reducció de tarifes del 
transport públic en situacions excepcionals per 
raons climàtiques o de seguretat pública

1. Les autoritats competents podran acordar la gratu-
ïtat o la reducció de les tarifes del transport públic de 
forma excepcional i de forma temporalment i territo-
rialment delimitades, per raons de caràcter ambiental, 
en el marc dels plans de qualitat de l’aire i de preven-
ció de la contaminació, o de seguretat pública, catàs-
trofes naturals o situacions excepcionals de tota mena.

2. En aquests casos els imports deixats de percebre pel 
finançament del transport públic seran assumits a càr-
rec dels programes o fons de contingència específics 
per aquestes finalitats en els pressupostos dels organis-
mes públics responsables de la implementació de les 
referides mesures, en els termes previstos en l’article 5.

Article 11. Especificitat de la tarifació del 
transport públic pels usuaris de les bicicletes 
privades i dels serveis de bicicletes urbanes d’ús 
públic

1. En tots els vehicles de transport públic col·lectiu 
en que tècnicament sigui possible s’habilitaran es-
pais destinats al transport de bicicletes d’us privat dels 
usuaris que ho necessitin, sense que la seva utilitza-
ció comporti el pagament de cap tarifa, complement o 
contraprestació.

2. En els àmbits urbans o metropolitans que disposin 
de servei de bicicletes d’ús públic (bicing o similar) 
s’establiran sistemes de bonificació o compensació ta-
rifària del transport públic col·lectiu per fomentar la 
intermodalitat en la utilització d’ambdós sistemes.

Article 12. Relacions entre els sistemes  
de tarifació del transport públic col·lectiu  
i els sistemes de car-sharing i car-pooling

En els àmbits urbans o metropolitans que disposin de 
serveis de car-sharing o car-pooling s’establiran sis-
temes de bonificació o compensació tarifària per tal 
de facilitar la intermodalitat entre ambdós sistemes en 
els casos i trajectes en que dits sistemes serveixin per 
l’aportació de passatgers des de les zones perifèriques 
i no cobertes suficientment amb servei de transport col-
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lectiu, a les estacions que serveixin de punt de capta-
ció i intercanviadors.

Capítol IV. Finançament del sistema  
de transport públic

Article 13. Fons de finançament del transport 
públic de Catalunya 

Es crea el Fons de finançament del transport públic 
que té com a finalitat: 

1. En quan als ingressos li correspon comptabilitzar i, 
en seu cas, gestionar i compensar: 

1.1. Els ingressos procedents del títol bàsic d’usua-
ri habitual (TIBUS), recaptats en tots els sistemes de 
transport públic i en tots els àmbits territorials, esti-
guin o no integrats en el Consorci de finançament del 
transport públic de Catalunya.

1.2. Els ingressos procedents de la resta de modalitats 
de tarifació per utilització del transport públic terres-
tre en tots els sistemes de transport i en tots els àmbits 
territorials, que s’integrin en el Consorci de finança-
ment del transport públic de Catalunya.

1.3. Les aportacions del conjunt de les administracions 
públiques destinades a polítiques de transport públic, 
sense perjudici de les seves especificitats pel que fa als 
àmbits territorials o sectorials.

1.4. Els impostos que gravin els peatges per utilització 
de vies de gran capacitat, tant explícits com a l’ombra, 
tant de la Generalitat com els de l’Estat una vegada 
siguin traspassades les competències o transferits els 
ingressos 

1.5. A més de les aportacions de la Generalitat de Ca-
talunya i les de l’Estat, quan així s’acordi, es compu-
taran també les de administracions locals, consorcis o 
mancomunitats de transport metropolitans o de conur-
bació que s’integrin voluntàriament en el sistema.

1.6. Integra també els impostos i taxes que s’establei-
xin, per les administracions corresponents, de forma 
específica per contribuir al manteniment del sistema 
de transport públic urbà i interurbà, així com les par-
ticipacions i recàrrecs en les figures tributàries que 
estiguin específicament destinats al finançament del 
transport públic terrestre.

1.7. Les aportacions específiques, procedents dels 
pressupostos dels organismes o entitats –públiques o 
privades– responsables de l’aplicació de les polítiques 
sectorials o territorials definides a l’article 5, mitjan-
çant els corresponents convenis.

1.8. El govern de la Generalitat garantirà l’equilibri fi-
nancer del Sistema i determinarà reglamentàriament 
les modalitats i criteris de les aportacions.

2. En quant a les despeses d’explotació, li correspon 
assignar i redistribuir els recursos gestionats entre els 
diversos sistemes de transport públic terrestre inte-
grats en el Consorci de finançament del transport pú-
blic, així com de forma específica els corresponents al 
finançament del títol bàsic d’usuari habitual (TIIBUS) 
en tots els àmbits territorials –estiguin o no integrats 
en consorci de finançament del transport públic–, en 
funció de les seves necessitats i aplicant els criteris 
i objectius que resulten d’aquesta llei, així com dels 
Plans i programes de mobilitat sostenible aprovats per 
les autoritats competents en matèria de transport en el 
marc del Consell Català de la Mobilitat, i en el seu cas 
dels convenis i acords específics, en consideració, com 
a mínim, als següents aspectes: 

2.1. Despeses de funcionament ordinari, que inclouen el 
personal, els subministraments, la seguretat i similars.

2.2. Despeses de manteniment i reparacions ordinàri-
es del material mòbil.

2.3. L’amortització del material mòbil.

2.4. Despeses de manteniment i reparacions ordinàri-
es de les infraestructures de transport, de subministra-
ment, de senyalització i de seguretat.

Article 14. Contribucions a les despeses  
de finançament del sistema de transport públic

1. Les aportacions de les diverses administracions pú-
bliques al Fons de finançament del sistema de trans-
port públic hauran de ser estables, amb un nivell de 
cobertura adequat als criteris fixats en aquesta llei i 
contenir previsions plurianuals en correspondència als 
plans plurianuals de tarifació.

2. Aquestes aportacions es concretaran i desenvolupa-
ran per mitjà dels corresponents contractes-programa 
de caràcter plurianual.

3. El percentatge de l’aportació genèrica de la Gene-
ralitat de Catalunya a la cobertura de les despeses de 
funcionament dels sistemes integrats de transport pú-
blic urbà, interurbà i metropolità serà proporcional als 
usuaris igual en tots els àmbits i, com a màxim, serà 
del 50 % de les aportacions no tarifàries.

4. Per poder accedir a les aportacions de la Generalitat 
de Catalunya a la cobertura de les despeses de funcio-
nament, previstes en aquest article, caldrà que les ad-
ministracions locals corresponents s’hagin adherit al 
sistema del Fons de finançament del transport públic.
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Capítol V. Fiscalitat específica pel finançament 
del sistema de transport públic de Catalunya

Article 15. Previsió de figures tributàries 
específiques pel finançament del sistema  
de transport públic terrestre 

A més de les aportacions tarifàries i de les genèriques 
de les diverses, administracions públiques, es destina-
ran a nodrir el fons de finançament del transport pú-
blic diferents figures impositives, que hauran de ser 
creades per mitjà de llei específica: 

1. Recàrrec sobre l’Impost d’Activitats econòmiques 
que gravin l’activitat de les mitjanes i grans superfíci-
es comercials, galeries i d’altres concentracions o àre-
es comercials urbanes í de serveis, en els termes pre-
vistos en la legislació sobre centres comercials, amb 
facturació anual superior a un milió d’euros per a ca-
da establiment o acumulatiu de cada àrea o conjunt, 
en nuclis urbans o conurbacions que estiguin dotats 
de sistemes interns de transport públic urbà d’alta fre-
qüència, ja sigui viari –autobusos–, metro o tramviari, 
definits específicament per a cada àmbit urbà o con-
urbació.

2. Contribució especial per al transport sostenible en 
grans concentracions, es correspon a la celebració 
d’actes puntuals o periòdics, que concentrin una gran 
quantitat de gent destacable o recurrents en horaris no 
planificats, ja sigui en grans estadis o espais lliures per 
concentracions esportives, festes, i d’altres activitats 
culturals, recreatives o similars.

3. L’establiment i gestió dels recàrrecs específics sobre 
el Impost d’Activitats econòmiques i les contribucions 
especials, pel seu caràcter d’impost local, seran esta-
blerts i gestionats pels respectius ajuntaments, i desti-
nat a l’aportació de l’administració local corresponent 
al finançament del seu sistema de transport públic.

4. Subjectes passius: 

4.1. En el cas del recàrrec sobre Impost d’activitats 
econòmiques ho serà el titular o titulars de les activi-
tats econòmiques.

4.2. En el cas de la contribució especial per al trans-
port sostenible en grans concentracions, ho serà el ti-
tular o promotor de l’activitat.

4.3. El tipus impositiu així com les exempcions, boni-
ficacions o compensacions, per determinades situaci-
ons personals o urbanes, seran determinades per la llei 
de implantació dels recàrrecs d’Impostos de naturale-
sa local i seran establerts pels corresponents Ajunta-
ments, dins dels marges fixats per la llei d’establiment.

Article 16

Es destinaran també a nodrir el fons de finançament 
del transport públic els recursos que s’obtinguin per la 
cessió total o parcial, d’impostos de titularitat estatal 

que gravin els peatges per utilització de vies de gran 
capacitat, tant explícits com a l’ombra.

Article 17. Dèficit del funcionament: avaluació 
i finançament

1. El dèficit de funcionament dels serveis de mobili-
tat s’avaluarà segons el seu valor econòmic, tenint en 
compte també les externalitats, positives i negatives, 
de caràcter social i ambiental presents i futures.

2. Excepcionalment, els serveis o sistemes territorials 
de mobilitat, que en el període d’adaptació o captació 
de demanda base, o aquells ja existents que igualment 
no hagin assolit les estimacions de dèficit inicial po-
dran ser exclosos de la gestió dels fons de finançament 
del transport públic urbà català podrà excloure, prèvia 
una avaluació de rendiment que tingui en compte tam-
bé les externalitats positives i negatives de caràcter so-
cial i ambiental, presents i futures.

Capítol VI. Programes, pressupostos i contracte 
programa

Article 18. Programes i pressupostos 

1. La gestió del «fons de finançament del transport pú-
blic» haurà de respondre a criteris de transparència, 
eficàcia i eficiència, pel que es dotarà dels instruments 
pressupostaris i de programació anual o plurianual, 
que permetin una informació, control, supervisió, se-
guiment liquidació i avaluació continuats.

2. El fons de finançament de la mobilitat sostenible es 
dotarà tant d’un programa i un pressupost únic o inte-
gral del conjunt del sistema de transport públic de Ca-
talunya, com de programes i pressupostos segregats, 
tant pels diversos modes de transport com pels diver-
sos àmbits territorials que disposin de sistemes propis 
de transport.

3. En especial es formularan pressupostos i programes 
de caràcter anual o plurianual, específics dels sistemes 
de transport de les diverses àrees metropolitanes, co-
nurbacions, municipis i demés àmbits que disposin de 
sistemes de transport públic propis, que s’integraran 
en el programa i pressupost únic del sistema integrat 
de transport públic terrestre de Catalunya.

Article 19. Finançament de les 
infraestructures de transport 

1. La construcció o posada en funcionament de noves 
infraestructures per l’establiment de serveis de mobi-
litat s’haurà de finançar amb càrrec als pressupostos 
d’inversió de les administracions públiques compe-
tents en la matèria, a les aportacions de fons europeus 
o d’altres entitats o organismes públics o privats, amb 
caràcter finalista, en el marc del contracte programa, 
sense que es pugin imputar al «Fons de finançament 
del transport públic de Catalunya».
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2. Les inversions en construcció, primera implantació, 
posta en funcionament inicial, grans reparacions o re-
novacions de les infraestructures de transport públic, 
es finançaran amb càrrec als pressupostos d’inversions 
de les administracions públiques competents en matè-
ria d’infraestructures i transports, en el marc del con-
tracte programa.

3. Per la programació de les actuacions de finança-
ment de noves infraestructures es farà una valoració 
conjunta de totes les actuacions planificades amb cri-
teris homogenis, en el marc del contracte programa.

Article 20. Contracte programa

El contracte programa és l’instrument de planificació i 
finançament dels sistemes de mobilitat terrestre a Ca-
talunya. El Contracte programa ha d’incloure, com a 
mínim: 

1. Els programes de desenvolupament de nous siste-
mes o d’ampliacions dels existents.

2. Les aportacions de les administracions a l’explota-
ció d’aquests sistemes.

3. Les aportacions de les administracions al finança-
ment de les infraestructures necessaris per al desenvo-
lupament del planejament de mobilitat aprovat.

4. Contempla períodes de quatre anys i una pròrroga 
fins a l’aprovació del contracte programa del període 
següent.

5. Correspon la seva aprovació a la comissió de mobili-
tat amb l’acord de totes les administracions implicades.

El Contracte programa, un cop aprovat, obligarà a 
cada administració implicada a complimentar en els 
seus pressupost les obligacions assumides per cada 
anualitat.

Capítol VII. Estructura institucional

Article 21. Competència administrativa per 
la determinació de les tarifes aplicables al 
sistema de transport públic 

1. La determinació de la tarifa i els demés criteris de 
gestió del títol bàsic - d’usuari habitual (TIBUS) cor-
respondrà al Òrgan competent de la Generalitat de 
Catalunya, a proposta del Consorci pel finançament 
del transport públic de Catalunya, previ informes del 
Consell de la Mobilitat de Catalunya i de la Taula So-
cial del Transport públic.

2. La determinació de les demés tarifes aplicables als 
diversos sistemes de transport públic terrestre de ca-
ràcter interurbà així com els de caràcter urbà, interur-
bà o metropolità que estiguin integrats en el Consor-
ci de finançament del Transport públic de Catalunya, 
correspondrà a l’òrgan competent de la Generalitat 
de Catalunya a proposta del Consorci de finançament 

del transport públic de Catalunya, previ informes del 
Consell de la Mobilitat de Catalunya i de la Taula So-
cial del Transport públic del àmbit territorial de que 
es tracti.

3. En el cas que les tarifes a aprovar corresponguin a 
sistemes de transport metropolitans o mancomunitats, 
que no estiguin integrades en el Consorci pel l’aprova-
ció s’haurà de fer a proposta de l’autoritat de transport 
corresponent al àmbit territorial de que es tracti, previ 
informe del Consorci de finançament del transport pú-
blic de Catalunya, així com del Consell de la Mobilitat 
de Catalunya i de la Taula Social del Transport públic 
del àmbit territorial de que es tracti.

4. Totes les autoritats titulars de sistemes de trans-
port públic urbà, interurbà o metropolità, estiguin o 
no integrades en el Consorci de finançament del trans-
port públic de Catalunya hauran d’admetre la utilitza-
ció pels seus usuaris del títol bàsic - d’usuari habitual 
(TIBUS), a quin efecte s’establiran els corresponents 
acords o convenis de compensació o integració amb el 
Consorci de finançament del transport públic de Cata-
lunya, a efectes d’aplicar els mecanismes previstos en 
el Fons de finançament del sistema de transport públic.

Article 22. Consorci pel finançament  
del transport públic de Catalunya

1. El Fons de finançament del transport públic és ges-
tionarà per mitjà del Consorci pel finançament del 
transport públic de Catalunya integrat, com a mínim, 
per la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Depar-
tament corresponent en matèria de transport i per les 
administracions locals que s’integrin i pel represen-
tant de l’administració general de l’Estat en el cas que 
aquest faci contribucions econòmiques efectives a dit 
fons o d’altres assimilables o aplicables, ja sigui direc-
tament o en el marc del contracte programa adminis-
tracions concertades.

2. En el Consorci de finançament del transport públic 
de Catalunya s’integraran també els diversos consorcis 
de transport urbà i interurbà existents o que es puguin 
crear en les àrees metropolitanes o conurbacions de 
Catalunya, sense pèrdua de llur personalitat i natura-
lesa pròpies.

3. Els programes i pressupostos del sistemes de trans-
port públic terrestre específics d’àmbits territorials, es 
formularan, gestionaran, controlaran i liquidaran amb 
la participació perceptiva de les administracions com-
petents que actuïn de forma coordinada en el àmbit 
territorial de referència, de forma coordinada i inte-
grada amb el «Fons de finançament del transport pú-
blic».

4. En la gestió dels Fons de finançament del transport 
públic, així com en la formulació, aprovació, control i 
liquidació dels programes i pressupostos del conjunt 
dels sistemes de transport públic terrestre de Catalunya 
serà perceptiva la participació del Consell Català de la 
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Mobilitat, així com de les Autoritats del Transport Me-
tropolità dels àmbits territorials que en disposin.

Article 23. Constitució del Consorci  
pel finançament del transport públic  
de Catalunya

1. El Consorci pel finançament del sistema de trans-
port públic de Catalunya es constituirà en el termini 
màxim de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

2. El departament competent en matèria de transport 
serà l’encarregat de promoure totes les accions i trà-
mits necessaris per la constitució del Consorci.

3. Les diverses administracions i autoritats locals, 
mancomunitats o metropolitanes que siguin titulars de 
sistemes de transport públic terrestre, hauran de mani-
festar de forma expressa la seva voluntat d’integrar-se 
o no en el Consorci, en el termini de sis mesos a comp-
tar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, directament o a 
requeriment de l’autoritat competent de la Generalitat 
de Catalunya.

Article 24. Consell de la Mobilitat de Catalunya  
i Taula Social del Transport públic

1. El Consell de Mobilitat creat en la llei de mobilitat 
de Catalunya realitzarà, a més de les funcions previstes 
en la referida llei, les que es preveuen en la present llei.

2.a. Així mateix es crea la Taula Social del Transport 
públic de Catalunya, com a organisme de participació 
dels usuaris del sistema de transport públic, que estarà 
integrat per representants d’entitats socials, sindicals, 
veïnals, de consumidors i usuaris i de entitats sectori-
als, amb finalitats de informació, proposta, seguiment 
i control de les polítiques de transport públic.

2.b. Es podran crear Taules Socials del Transport pú-
blic d’àmbits territorials corresponents a àrees metro-
politanes, conurbacions o municipis.

2.c. La composició, elecció, funcions i règim de funci-
onament de les Taules Socials del Transport públic es 
determinaran reglamentàriament.

Disposicions addicionals 

Primera. Modificació de la Llei 9/2003  
de 23 de juny de mobilitat sostenible

S’incorporen a la llei 9/2003 de 23 de juny de mobi-
litat sostenible, dos nous articles amb el següent con-
tingut

«Article 3.bis. La mobilitat com a servei d’interès ge-
neral de caràcter universal

»1. El conjunt d’activitats vinculades al sistema de 
transport públic urbà i interurbà integrat de Catalunya 
es declaren com a servei d’interès general de caràcter 

universal, com a mitjà absolutament necessari per fer 
possible la veritable igualtat d’oportunitats en l’exer-
cici dels dretes entre tots els ciutadans i ciutadanes i 
assolir els objectius de cohesió social i territorial que 
Catalunya s’ha marcat en el vigent Estatut d’Autono-
mia de Catalunya.

»2. La mobilitat en transport públic adequat, eficient, 
accessible en tot el territori i assequible econòmica-
ment, es defineix com a un mitjà bàsic per poder ac-
cedir a un lloc de treball digne, a l’habitatge, a l’edu-
cació, a la formació continuada, a la cultura, al lleure 
o –en general– a tota l’activitat econòmica i social del 
país, el que s’ha de traduir en una tarifació social –de 
caràcter solidari, especialment protegida– i un sistema 
integrat i integral de tarifació, que es concreta i de-
senvolupa en la corresponent llei de finançament del 
transport públic urbà i interurbà.

»3. La declaració del sistema de transport públic ur-
bà i interurbà a Catalunya, com a servei d’interès ge-
neral de caràcter universal va més enllà de les infra-
estructures i dels mitjans afectes al transport públic i 
es fa extensiu a les funcions, organització i prestació 
del sistema de transport públic a les persones, amb la 
correlativa obligació de les administracions catalanes 
competents de garantir l’accés a aquest servei a totes 
les persones, a tot el territori i en condicions d’igualtat 
i d’equitat.

»Article 3. ter. Acció pública

»Tots els ciutadans i ciutadanes, en exercici de l’acció 
pública en matèria d’habitatge, poden exigir davant els 
òrgans administratius competents i, en si escau, da-
vant la Jurisdicció contenciós-administrativa, el com-
pliment de les mesures previstes legalment o regla-
mentàriament per a garantir la mobilitat en transport 
públic adequat, eficient, accessible en tot el territori i 
assequible econòmicament, especialment les relatives 
a la tarifació de caràcter social, la integració tarifària 
i la intermodalitat.

Segona

El govern, en el termini de tres mesos a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, haurà de presentar al 
Parlament el projecte de llei d’establiment i regulació 
dels impostos previstos en la present llei i/o d’altres, 
destinats específicament a nodrir el «fons de finança-
ment del transport públic».

Tercera

El govern, en el termini de tres mesos a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, haurà de iniciar les 
negociacions amb l’administració central de l’Estat i 
en el seu cas presentar al Parlament una Proposició 
d’iniciativa legislativa a presentar davant el Congreso 
de Diputados, per tal d’obtenir la cessió total o parcial, 
d’impostos de titularitat estatal que gravin els peatges 
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per la utilització de vies de gran capacitat, tant explí-
cits com a l’ombra.

Quarta

En tant l’Estat no s’aprovi la llei o disposició prevista 
en la disposició addicional 3ª, el govern de la Genera-
litat haurà de negociar amb l’administració central de 
l’Estat l’establiment d’un marc estable d’aportacions 
dels pressupostos de l’Estat al sistema de finançament 
del transport públic urbà de Catalunya, que s’integri 
en el fons creat per aquesta llei.

Cinquena

En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei, les administracions competents en la 
gestió del servei del taxi hauran d’adaptar la normativa 
del servei de taxi per a garantir les noves funcions pre-
vistes en l’article 9 d’aquesta llei.

Sisena

Una vegada constituït el Consorci pel finançament del 
Transport públic de Catalunya, aquest haurà de de-
terminar les característiques i la tarifa del Títol bàsic 
d’usuari habitual del transport públic (TIBUS) i la se-
va implantació en el primer exercici pressupostari pos-
terior a la seva constitució.

Setena. Desplegament reglamentari

En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei el govern haurà d’aprovar el Reglament i 
demés disposicions pel desplegament de les previsions 
contingudes en aquesta llei, i en especial del transport 
públic de Catalunya.

Disposició transitòria

Primera

Les disposicions de contingut econòmic i amb reper-
cussió pressupostària d’aquesta llei no entraran en vi-
gor fins l’exercici pressupostari següent a la data de 
la seva publicació, sense perjudici de l’aplicació de la 
resta de disposicions sense incidència pressupostària.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2014

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la transposició 
de la Directiva 2006/123/CE, relativa a les 
màquines de joc sense premi
Tram. 250-01015/10

Esmenes presentades
Reg. 65431 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65431)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar les modificacions legals pertinents 
per tal de reglamentar i transposar la Directiva Europea 
2006/123/CE a les màquines recreatives de tipus A.»

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

Retirada de l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (BOPC 334, 
49)

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72328).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat, 07.07.2014.
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Proposta de resolució sobre les mesures per 
a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport 
de persones
Tram. 250-01096/10

Esmenes presentades
Reg. 72487 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 07.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72487)

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

Del punt 1

«1. Continuar impulsant els acords necessaris amb 
l’Institut Metropolità del Taxi, Ajuntaments, Policies 
Locals i associacions de transportistes per tal d’imple-
mentar un dispositiu integral que permeti reduir l’in-
trusisme en el sector de transport de persones i garan-
tir la seguretat dels viatgers.»

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

Del punt 2

«2. Continuar informant les empreses intermediàries 
de la legalitat de l’activitat que duen a terme.»

Proposta de resolució sobre la integració ta-
rifària de Manlleu, Torelló i Ripoll a la sisena 
corona de transport metropolità
Tram. 250-01097/10

Esmenes presentades
Reg. 72484; 72494 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 07.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72484)

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

De tota la proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

«– Prendre mesures transitòries fins a la incorporació 
de la T-Mobilitat per tal d’incorporar les estacions de 
Manlleu, Torelló i fins a Ripoll en el sistema de tarifa 
integrada, ja sigui a través de la incorporació a la si-

sena corona de rodalies o bé prenent alguna mesura 
excepcional.

– Acordar, amb celeritat, amb el Ministerio de Fomen-
to la possibilitat o no la incorporació de totes les esta-
cions de la província de Barcelona al sistema de tarifa 
integrada de Rodalies i donin una resposta el més aviat 
possible als municipis amb estacions no incloses a la 
tarifa integrada.

– Estudiar l’augment de la freqüència de pas dels trens 
a fi de facilitar la utilització del ferrocarril amb altres 
mitjans de transport públic de les comarques d’Osona, 
la Garrotxa i el Ripollès.

– Demanar al Ministerio de Fomento, responsable de 
les estacions de Rodalies, que les màquines expenedo-
res de bitllets del tren que s’instal·lin o estiguin instal-
lades a les estacions, siguin gestionades per ADIF o 
per Renfe, permetin fer ús de tarifes especials i de pa-
gar en efectiu

– Augmentar la freqüència de pas dels trens a fi de fa-
cilitar la utilització del ferrocarril amb altres mitjans 
de transport públic de les comarques d’Osona, la Gar-
rotxa i el Ripollès.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72494)

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

De tota la proposta de resolució

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

– Analitzar la viabilitat de la incorporació dels muni-
cipis de Manlleu, Torelló i Ripoll en el sistema tarifari 
integrat en el moment de la implantació del seu nou 
sistema de gestió derivat de la incorporació de la tec-
nologia sense contacte.

– Analitzar la millora dels serveis ferroviaris a Osona 
i el Ripollès i la coordinació amb els serveis de trans-
port per carretera amb la Garrotxa, en el marc del Pla 
de Transport de Viatgers de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre el replanteja-
ment de la no-renovació del contracte a tre-
balladors eventuals de l’Hospital de Sant Jo-
an Despí Moisès Broggi
Tram. 250-01098/10

Esmenes presentades
Reg. 70236; 72092; 72495 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 10.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 70236)

1 Esmena núm. 1
De modificació.
GP Socialista (1)

Del punt 1

«1. Adoptar les mesures necessàries per tal de garantir 
la qualitat del servei i l’atenció sanitària per a les per-
sones usuàries de l’Hospital Moisès Broggi, i demanar 
a la Gerència del Consorci Sanitari Integral de l’Hos-
pital que es realitzi el procés de concurs-oposició ne-
cessari per tal de que es cobreixin, de manera definiti-
va, les places ocupades interinament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 72092)

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

D’un nou punt

«Avaluar les necessitats reals de la infraestructura 
d’aquest hospital conjuntament amb el Comitè d’Em-
presa de l’Hospital i amb el Consell Municipal de Salut 
de Sant Joan Despí, per tal de que, en cas necessari, 
es puguin obrir les plantes de l’hospital que actual-
ment estan tancades i que, un cop ateses les urgències, 
els pacients que ho necessitin puguin ser derivats a les 
plantes corresponents, alliberant així l’espai d’urgèn-
cies i que el personal sanitari pugui atendre en con-
dicions als nous pacients que arribin, circumstància 
que actualment no es pot portar a terme en moltes oca-
sions.» 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72495)

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

Del punt 1

«1. Replantejar la no renovació de 70 professionals 
eventuals de l’Hospital Moisès Broggi, així com la pre-
visió de noves mesures que afectin el personal d’aquest 
centre hospitalari. Demanar que la Gerència del Con-
sorci Sanitari Integral de l’Hospital Moisès Broggi ex-
pliqui al Consell Municipal de Salut els motius dels 
canvis en les persones contractades.» 

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

Del punt 2

«2. Analitzar les necessitats de personal i pressupos-
tàries de l’hospital Moisès Broggi, en el marc del Con-
sorci Sanitari Integral.»

Proposta de resolució sobre l’autopista AP-7 
al pas per Figueres
Tram. 250-01099/10

Esmenes presentades
Reg. 72488 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 07.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72488)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar el Ministeri de Foment que estu-
diï la viabilitat de la gratuïtat, per al trànsit intern, de 
l’autopista AP-7 entre els enllaços de Figueres - sud 
i Figueres - nord, així com la viabilitat tècnica de la 
construcció d’un nou enllaç d’aquesta autopista amb 
l’N-260.»
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Proposta de resolució sobre l’Escola Mira-
des, de Torredembarra
Tram. 250-01100/10

Esmenes presentades
Reg. 72501; 72551 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72501)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar establint una oferta educativa 
que satisfaci les necessitat d’escolarització del conjunt 
del municipi de Torredembarra.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72551)

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

De refosa dels punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya sol·licita a la Generalitat 
que reconsideri la decisió de tancar definitivament 
l’Escola Mirades i, si s’escau, d’acord amb la plani-
ficació escolar que treballi amb l’Ajuntament de Tor-
redembarra una ubicació definitiva del centre amb les 
línies necessàries.

Proposta de resolució sobre el servei de trans-
port escolar de l’Escola Bellaterra, de Cer-
danyola del Vallès
Tram. 250-01101/10

Esmenes presentades
Reg. 72552 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72552)

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

1. Avançar els treballs amb els consells comarcals i els 
representants dels ens locals per a modificar els de-
crets 160/1996 i 161/1996, sobre els serveis escolars de 

menjador i de transport escolar, per tal d’adequar-los 
a l’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, que estableix ajuts per als alumnes que viuen en 
poblacions sense escola, en nuclis de població allu-
nyats o en zones rurals, per tal de reconèixer la singu-
laritat de diversos centres escolars i garantir l’equitat i 
la igualtat d’oportunitats d’accés al transport escolar, 
atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de 
renda de les famílies, vetllant per tal que cap família 
resti fora d’aquest servei per raons socioeconòmiques.

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

2. Donar compliment a l’acord assolit per al transport 
l’escola Bellaterra de Cerdanyola del Vallès i treballar 
en els pròxims dos cursos conjuntament amb famílies, 
municipis i consells comarcals educativa per facilitar 
un desplaçament adequat dels infants.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
les mesures de finançament que estableix la 
Llei 3/2009, de regularització i millora d’ur-
banitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-01102/10

Esmenes presentades
Reg. 72489 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 07.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72489)

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

Del punt 1

«1. Establir noves mesures de racionalització i millora 
dels processos d’urbanització amb un cost assumible 
per als residents, per així aconseguir els objectius pre-
vistos a la Llei 3/2009, de regularització i millora d’ur-
banitzacions amb dèficits urbanístic, per regularitzar 
aquestes urbanitzacions i millorar les condicions de vi-
da dels residents.»

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

Del punt 2

«2. Fer efectius els pagaments als ajuntaments amb les 
subvencions justificades del programa de millora d’ur-
banitzacions amb dèficits, tan aviat com es disposin 
dels recursos pressupostaris per a fer-hi front.»
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Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, a Badalona
Tram. 250-01103/10

Esmenes presentades
Reg. 72505; 72554, 72660 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72505)

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

Del punt 1

«1. Continuar valorant en base a la demografia actual 
i futura de Badalona la necessitat de construir la nova 
escola Montigalà.»

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

Del punt 2

«2. Iniciar el tràmits per a la construcció del nou ins-
titut Ventura i Gassol de Badalona quan les disponibi-
litats pressupostàries del Govern de la Generalitat ho 
permeti i informar-ne pertinentment a l’ajuntament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72554 i 72660)

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

De refosa dels punts 1 i 2

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a en-
llestir la redacció del projecte executiu i a acordar el 
calendari d’execució de les obres de l’escola Montigalà 
i de l’institut Ventura Gassol de Badalona amb l’Ajun-
tament i la comunitat educativa.

Proposta de resolució sobre la Corporació 
Sanitària Parc Taulí i la construcció del cen-
tre d’atenció primària de Can Llong, de Sa-
badell
Tram. 250-01104/10

Esmenes presentades
Reg. 72497; 72553 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 10.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72497)

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

Del punt 1

«1. Reforçar l’activitat sanitària prestada per la Cor-
poració Sanitària Parc Taulí, tot contractant a aquesta 
l’activitat assistencial que avui el CatSalut contracta a 
IDC-Capio.» 

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

Del punt 2

«2. Planificar la construcció del CAP de Can Llong, 
de Sabadell tan aviat com les disponibilitats pressupos-
tàries ho permetin.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72553)

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

Del punt 1

«1. Fer públic el contracte signat entre el Servei Cata-
là de la Salut i IDC-Salud (abans CAPIO) de l’Hospi-
tal General de Catalunya amb totes les seves clàusules. 
Així com, presentar al Parlament un informe jurídic 
sobre aquest contracte contemplant tots els aspectes 
de modificació contractual en benefici o perjudici del 
CatSalut. I alhora mantenir l’activitat a la Corporació 
Sanitària del Parc Taulí que li correspon per població 
assignada i reforçar tota aquella activitat que es pu-
gui fer des d’aquesta corporació, amb criteris pobla-
cionals segons l’assignació de recursos dins el SISCAT 
que li correspon.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Del punt 2

«2. Planificar la construcció del CAP de Can Llong, 
de Sabadell, tan aviat com les disponibilitats pressu-
postàries ho permetin.»

Proposta de resolució sobre la distribució 
dels serveis de pediatria i d’atenció a la sa-
lut sexual i reproductiva de Viladecans i del 
SAP Delta del Llobregat
Tram. 250-01105/10

Esmenes presentades
Reg. 72493 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 10.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72493)

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

Del punt 2

«2. Reorganitzar el sistema de gestió de la pediatria 
del SAP Delta - Llobregat de manera que s’incrementi 
el personal que dugui a terme activitat assistencial, ba-
sant-se en experiències d’èxit com la de l’Equip Pedià-
tric de l’Alt Penedès Sud.»

Proposta de resolució sobre el retorn dels 
documents catalans que encara són a l’Ar-
xiu General de la Guerra Civil de Salamanca
Tram. 250-01109/10

Esmenes presentades
Reg. 72490 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 07.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72490)

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

Del punt 2.2.

Esmena de modificació i supressió: 

«2.2. Donar suport polític i institucional a les reclama-
cions dels ajuntaments catalans que exigeixen el retorn 

dels seus documents encara retinguts a l’Arxiu Gene-
ral de la Guerra Civil de Salamanca: Aiguamúrcia, 
Alfarràs, Alcoletge, Almenar, Alpicat, Amposta, Ar-
bolí, Barberà del Vallès, Barcelona, Bell-lloc d’Urgell, 
Cabacés, Cambrils, Castellví de la Marca, Centelles, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Fal-
set, Figueres, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Mo-
ià, Molins de Rei, Portbou, el Prat de Llobregat, Reus, 
Sallent, Sant Carles de la Ràpita, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Esteve Sesrovires, Sant Joan les Fonts, Santa Co-
loma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Sort, 
Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Torrefarrera, Valls, Vic, 
Vilada, Vilafranca del Penedès, Vilanova de Segrià, 
Vilanova i la Geltrú, Vilarodona, i d’altres que puguin 
adoptar també acords plenaris en el mateix sentit.»

Proposta de resolució sobre els serveis of-
talmològics de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01110/10

Esmenes presentades
Reg. 71364; 72496 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 10.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 71364)

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista (1)

Del punt 2

«Presentar per escrit al Parlament, en el termini d’un 
mes, còpia del contracte amb l’Institut Català de la 
Retina per la prestació de serveis d’oftalmologia, cost 
estimat anual d’aquest contracte, tipologia de ser-
veis i volum estimat d’activitat que es contracta. Cost 
d’oportunitat que significa aquest contracte amb l’Ins-
titut Català de la Retina».

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

Del punt 4

«Utilitzar la capacitat assistencial disponible a l’Hos-
pital de Viladecans després de reestructurar el servei 
d’oftalmologia per tal d’ampliar l’activitat assistencial 
en altres especialitats que fins ara es realitzaven fora 
de l’Hospital de Viladecans, guanyant així en penetra-
ció en la seva zona de referència.»



14 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 357

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 41

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista (3)

D’un nou punt 4.b)

«Dotar de recursos humans necessaris l’Hospital de 
Viladecans per tal d’escurçar els temps d’espera a vi-
sites a especialistes, proves diagnòstiques, i proce-
diments quirúrgics, així com per complir el Decret 
354/2002, de 24 de desembre, sobre llistes d’espera i 
temps màxims garantits de procediments quirúrgics i 
proves diagnòstiques, que continuen sent les més llar-
gues de Catalunya.»

4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP Socialista (4)

Del punt 5

«5. Estudiar la possibilitat de traslladar a l’Hospital de 
Viladecans l’atenció als pacients de la seva àrea d’influ-
ència en alguna altra especialitat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72496)

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

Del punt 3

«3. Avaluar al cap d’un any de l’ampliació de la cartera 
de serveis d’oftalmologia a l’Hospital General del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu la satisfacció de les perso-
nes usuàries i la quantitat i la qualitat de l’activitat of-
talmològica realitzada durant el 2015.»

Proposta de resolució sobre l’Escola Muni-
cipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01111/10

Esmenes presentades
Reg. 72504 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72504)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar el treball realitzat a la Comissió 

Mixta mitjançant el grup de treball creat sobre ense-
nyaments no reglats de música de les Corporacions 
Locals i integrat pel Departament d’Ensenyament, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis per estudiar la situació i el sos-
teniment de les escoles de música.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
servei de rodalia de Tarragona fins a Vila-
franca del Penedès
Tram. 250-01113/10

Esmenes presentades
Reg. 72485 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 07.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72485)

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

Del punt 1

«1. Analitzar la idoneïtat i viabilitat tècnica d’ampliar 
el servei de Rodalies Tarragona fins a Vilafranca del 
Penedès, perllongant la línia RT2 en dues parades (Els 
Monjos i Vilafranca), dins del present exercici 2014.»

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

Del punt 2

«2. Fer les gestions necessàries davant el Ministerio de 
Fomento, de Renfe operadora i d’Adif per a l’anàlisi 
de les mesures i millores tècniques de material rodant 
i d’instal·lacions necessàries per fer possible aquesta 
ampliació. en el marc de la transferència de competèn-
cies en matèria de rodalies i els convenis vigents.»
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Proposta de resolució sobre l’Associació 
Transatlàntica de Comerç i Inversió
Tram. 250-01115/10

Esmenes presentades
Reg. 71935 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 07.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 71935)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Modificació de part del punt 2.

«2) Enviar als grups parlamentaris els diferents esbor-
ranys negociats en cada ronda i a celebrar una sessió 
monogràfica de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació sobre el contingut de l’Associ-
ació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l’estat 
de les negociacions, garantint que les entitats de la so-
cietat civil contràries a les negociacions puguin inter-
venir en els tràmits legislatius que es duguin a terme 
respecte aquesta negociació.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Municipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01117/10

Esmenes presentades
Reg. 72503 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72503)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar el treball realitzat a la Comissió 
Mixta mitjançant el grup de treball creat sobre ense-
nyaments no reglats de música de les Corporacions 
Locals i integrat pel Departament d’Ensenyament, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis per estudiar la situació i el sos-
teniment de les escoles de música.»

Proposta de resolució sobre l’Institut Català 
de la Salut i els serveis sanitaris al Camp de 
Tarragona
Tram. 250-01121/10

Esmenes presentades
Reg. 72491; 72555 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 10.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72491)

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

Del punt 1

«1. A aturar qualsevol projecte de desmembrament de 
l’ICS i a garantir plenament el caràcter públic i la inte-
gritat de l’ICS.»

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

Del punt 2

«2. A presentar i acordar amb els professionals i els 
sindicats i debatre al Parlament de Catalunya qualse-
vol mesura per desenvolupar la Llei 8/2007 de l’Institut 
Català de la Salut amb l’objectiu de millorar-ne l’efici-
ència i l’autonomia territorial.»

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

Del punt 3

«3. A comprometre’s fermament en garantir la conti-
nuïtat i la qualitat dels serveis d’atenció sanitària que 
prestin l’ICS i GIPSS a Tarragona en qualitat d’orga-
nismes públics al servei de tota la ciutadania, garan-
tint la dotació pressupostària suficient per mantenir els 
serveis actuals i les condicions laborals del personal 
en els seus centres.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. A donar compliment al punt b) de la Resolució 
541/X respecte a assegurar les vies de representació 
i de comunicació amb els treballadors en el marc de 
l’empresa pública GIPSS i assegurar que els membres 
del Consell d’Administració no tenen conflicte d’inte-
ressos amb la sanitat privada.» 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72555)

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

Del punt 1

«1. A no dur a terme cap projecte d’organització sani-
tària a Tarragona i les seves comarques que no garan-
teixi el caràcter públic i la integritat de l’ICS.»

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

Del punt 2

«2. A presentar una proposta per part del Departa-
ment de Salut de desenvolupament de la Llei 8/2007 de 
l’ICS amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència i l’auto-
nomia personal per tal que pugui ser debatuda al Par-
lament de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre les obres d’im-
permeabilització del pàrquing del CAP Cer-
danyola-Ripollet
Tram. 250-01122/10

Esmenes presentades
Reg. 72498 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 10.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72498)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar les mesures necessàries per a l’exe-
cució, durant el 2014 o inicis de 2015, de les obres 
d’impermeabilització i adequació del pàrquing soter-
rat del centre d’atenció primària Cerdanyola-Ripollet, 
al municipi de Ripollet, d’acord amb el consignat als 
Pressupostos de la Generalitat pel 2014.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Martorell
Tram. 250-01123/10

Esmenes presentades
Reg. 72502; 72556 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72502)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya: 

1. Valora positivament la decisió presa pel Departa-
ment d’Ensenyament amb el vist-i-plau de l’ajunta-
ment de Martorell d’instal·lar la Secció d’Institut de 
Martorell a l’antiga escola Montserrat adequant els es-
pais de l’escola.

2. Insta el Govern de la Generalitat a continuar els tre-
balls entre el Departament d’Ensenyament i l’ajunta-
ment de Martorell per tal de concretar la col·laboració 
entre les dues administracions en relació aquests pro-
jecte.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72556)

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

2. Acordar amb l’Ajuntament de Martorell la fórmula 
de rescabalament dels 1.200.000 euros destinats per 
l’Ajuntament a la construcció del nou institut.
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Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar de l’Escola Bellaterra, de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01124/10

Esmenes presentades
Reg. 71417; 72557 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 71417)

1 Esmena núm. 1
D’addició al final del punt 1.
GP Socialista (1)

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a decla-
rar la singularitat de l’Escola Bellaterra de Cerdanyo-
la del Vallès, atenent la seva ubicació geogràfica i la 
distància dels domicilis dels infants, per tal que pugui 
disposar de transport escolar subvencionat pel Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat amb caràcter 
de continuïtat. Modificar el decret 161/1996, pel qual 
es regula el servei de transport per tal de facilitat el 
desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, 
per així evitar els possibles resultats injustos respec-
te dels centres escolars com ara el CEIP Bellaterra o 
l’Institut Pere Calders, centre adscrit de secundària, 
en idèntica situació.»

2 Esmena núm. 2
D’addició d’un nou punt.
GP Socialista (2)

«2. D’acord amb els Consells Comarcals i els agents 
implicats, establir bonificacions que garanteixin l’ac-
cessibilitat econòmica del servei de transport escolar a 
totes aquelles famílies amb necessitats econòmiques.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72557)

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

1. Avançar els treballs amb els consells comarcals i els 
representants dels ens locals per a modificar els de-
crets 160/1996 i 161/1996, sobre els serveis escolars de 
menjador i de transport escolar, per tal d’adequar-los 
a l’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, que estableix ajuts per als alumnes que viuen en 
poblacions sense escola, en nuclis de població allu-
nyats o en zones rurals, per tal de reconèixer la singu-
laritat de diversos centres escolars i garantir l’equitat i 
la igualtat d’oportunitats d’accés al transport escolar, 
atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de 
renda de les famílies, vetllant per tal que cap família 
resti fora d’aquest servei per raons socioeconòmiques.

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

2. Donar compliment a l’acord assolit per al transport 
l’escola Bellaterra de Cerdanyola del Vallès i treballar 
en els pròxims dos cursos conjuntament  amb famílies,  
municipis i consells comarcals educativa per facilitar 
un desplaçament adequat dels infants.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis bancaris a les poblacions de 
menys de 1.000 habitants
Tram. 250-01127/10

Esmenes presentades
Reg. 72486; 72558 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72486)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que demani al Govern de l’Estat que introdu-
eixi les mesures següents a les normes de desplegament 
bancari a l’Estat espanyol: 

1. Promocionar acords per evitar l’eliminació total de 
sucursals a les poblacions rurals: fixar territoris obli-
gatoris per mantenir sucursal en funció del nombre de 
comptes o d’actius i passius generats a cada entitat. Els 
acords poden establir-se amb el conjunt del sistema 
financer per evitar duplicitats innecessàries. Les su-
cursals tindrien flexibilitat d’horaris (no cal un horari 
complet diàriament) per adaptar-se amb certa eficièn-
cia a les necessitats de les poblacions.

Alternativament, en cas d’impossibilitat de desplegar 
una xarxa de sucursals, es proposa: 

2. Impulsar la creació d’agents financers rurals que fa-
cin de gestor comú per a totes les entitats bancàries 
a les poblacions sense sucursal (això ja havia existit 
al mon rural). Aquests agents podrien cobrir diverses 
poblacions i realitzar operacions bàsiques per compte 
de les entitats bancaries amb qui subscriguin acords 
de gestió.

3. Fer obligatòria l’existència d’autobús financer que 
facin recorreguts determinats amb horaris establerts 
a totes les poblacions sense sucursal. No caldria que 
cada entitat disposi d’un autobús propi, sinó que amb 
acord entre elles aquest faci d’agent financer comú per 
als tràmits més habituals. Sobretot operacions de cai-
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xa que permeti obtenir líquid als jubilats o a les famí-
lies que no disposen de mitjans propis de transport.

4. Instar el govern de l’Estat per que introdueixi aques-
tes mesures a les normes de desplegament bancari a 
l’estat espanyol.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72558)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió del punt 1

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió del punt 2

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió del punt 3

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

«Realitzar les accions oportunes davant del govern de 
l’Estat per a que introdueixi mesures a les normes de 
desplegament bancari per a garantir l’accés als serveis 
financers als usuaris de les poblacions rurals.»

Proposta de resolució sobre el finançament 
dels medicaments per al tractament de ma-
lalties metabòliques
Tram. 250-01128/10

Esmenes presentades
Reg. 70256 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 10.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 70256)

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista (1)

Addició d’un nou punt al final del punt 1

«1. bis. Garantir a través del programa de farmàcia 
gratuïta que cap malalt de malalties metabòliques es 
quedi sense medicació per falta de recursos.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista (2)

Addició al final del punt 2

«2. Procurar que tota la medicació necessària pel trac-
tament dels errors congènits del metabolisme sigui dis-
pensada des dels serveis de farmàcia dels hospitals o a 
través d’altres mecanismes que es considerin adients 
tot emprant mecanismes de compra centralitzada.»

Proposta de resolució sobre l’Escola Baldiri 
Reixac, de Badalona
Tram. 250-01131/10

Esmenes presentades
Reg. 72499 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72499)

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

Del punt 1

«1. Mantenir l’oferta del curs 2013-2014 a la zona de 
Badalona on es troba l’Escola Baldiri i Reixac de cara 
al curs vinent.»

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

Del punt 2

«2. Concretar un calendari de negociació amb l’Ajun-
tament de Badalona i dins de les disponibilitats pressu-
postàries del Govern de la Generalitat, sobre les obres 
previstes de rehabilitació i ampliació de serveis de 
l’Escola Baldiri Reixac.» 

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

Del punt 3

«3. Valorar positivament l’acord arribat entre el De-
partament d’Ensenyament i l’ajuntament de Badalona 
per resoldre les barreres arquitectòniques del centre 
pel proper curs escolar.»
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Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, a Badalona
Tram. 250-01132/10

Esmenes presentades
Reg. 72500; 72559 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72500)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Continuar valorant en base a la demografia actual 
i futura de Badalona la necessitat de construir la nova 
escola Montigalà a Badalona.» 

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

Del punt 3

«3. Iniciar el tràmits per a la construcció del nou ins-
titut Ventura i Gassol de Badalona quan les disponibi-
litats pressupostàries del Govern de la Generalitat ho 
permeti.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72559)

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

De refosa dels punts 1 i 2

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a en-
llestir la redacció del projecte executiu i a acordar el 
calendari d’execució de les obres de l’escola Montigalà 
i de l’institut Ventura Gassol de Badalona amb l’Ajun-
tament i la comunitat educativa.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 72524; 72759; 73390).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.07.2014 al 11.07.2014).
Finiment del termini: 14.07.2014; 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 Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 72525; 
72760; 73002; 73391).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.07.2014 al 11.07.2014).
Finiment del termini: 14.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos personals del Servei d’Inter-
venció Especialitzada de Sant Feliu de Llo-
bregat
Tram. 250-01135/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 72526; 
72761; 73003; 73392).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.07.2014 al 11.07.2014).
Finiment del termini: 14.07.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un mecanisme de col·laboració entre Cata-
lunya, el País Valencià i l’Estat amb relació al 
projecte Castor
Tram. 250-01136/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 72527; 
72762; 73004; 73393).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.07.2014 al 11.07.2014).
Finiment del termini: 14.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reconside-
ració del mapa de zones del sistema tarifari 
integrat de la regió metropolitana de Barce-
lona
Tram. 250-01137/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 72528; 73005; 
73395).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.07.2014 al 11.07.2014).
Finiment del termini: 14.07.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 72529; 73006; 
73394).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.07.2014 al 11.07.2014).
Finiment del termini: 14.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
comptadors intel·ligents
Tram. 250-01139/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 72530; 73007; 
73396).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.07.2014 al 11.07.2014).
Finiment del termini: 14.07.2014; 09:30 h.

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 72531; 72763; 
73008; 73397).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.07.2014 al 11.07.2014).
Finiment del termini: 14.07.2014; 09:30 h.

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 Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 72532; 
72764; 73009).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.07.2014 al 11.07.2014).
Finiment del termini: 14.07.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la disposició 
d’un tècnic d’educació infantil a les escoles 
públiques
Tram. 250-01142/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 72533; 
72765; 73010; 73398).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.07.2014 al 11.07.2014).
Finiment del termini: 14.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna del re-
buig del Tribunal Suprem i de la prohibició 
de la Junta Electoral Central de la iniciativa 
Multireferèndum 2014 del dia 25 de maig de 
2014
Tram. 250-01143/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 72534; 
72766; 73011; 73399).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.07.2014 al 11.07.2014).
Finiment del termini: 14.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a millorar la qualitat de vida 
dels celíacs
Tram. 250-01185/10

Presentació
Pere vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Alba vergés i Bosch, del 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, 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 

Ciutadans, Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 72198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Vila i Fulcarà, Alba Vergés i Bosch, Núria Se-
gú Ferré, Eva García Rodríguez, Marta Ribas Frías, 

Carme Pérez Martínez, Isabel Vallet Sànchez, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

La celiaquia és una intolerància al gluten de caràcter 
permanent que, en persones genèticament predispo-
sades, atrofia les vellositats de l’intestí prim impedint 
l’absorció dels nutrients. La proteïna del gluten està 
present en el blat, l’ordi, el sègol, la civada, el kamut, 
l’espelta i el triticale, i també el podem trobar com a 
derivat i additiu inclòs en molts aliments processats.

S’estima que una de cada 100 persones és celíaca, tot 
i que només un 15% han estan diagnosticades. Aquest 
infradiagnòstic, que pot suposar un alt cost sanitari 
per les conseqüències de no tractar a temps una celia-
quia, posa damunt la taula la necessitat de millorar els 
protocols per a la detecció així com la necessitat d’una 
major informació i coneixement del col·lectiu de pro-
fessionals de l’àmbit de la salut sobre aquesta malaltia. 
Una diagnosi precoç estalvia diners i millora de forma 
notable la qualitat de vida de la persona celíaca.

L’únic medicament per tractar la celiaquia és una dieta 
sense gluten. Cal tenir en compte que, segons dades de 
l’Associació de Celíacs de Catalunya, això representa 
un sobrecost de 1.600€ anuals de mitjana per persona. 
Tenint en compte que la celiaquia és una malaltia ge-
nètica, en moltes famílies no només la pateix un mem-
bre. Això unit a la recent modificació de l’IVA que ha 
comportat que s’hagi elevat un 2% l’IVA dels produc-
tes alimentaris, i a la situació de crisi que pateix bona 
part de la població, fa que aquest tipus de dieta sigui 
inaccessible per a moltes famílies. En aquest sentit, cal 
destacar que països com Holanda, Itàlia, França, Por-
tugal i el Regne Unit compten amb subvencions direc-
tes i bonificacions fiscals.

Altres fets que denuncien són la manca de restaurants 
adaptats, fet que suposa una autèntica barrera social, 
ja que només el 3% dels establiments culinaris cata-
lans ofereixen menús sense gluten. L’Associació també 
reclama que les universitats puguin adaptar els seus 
menús al col·lectiu, tal i com ja es fa a la majora de 
menjadors escolars, i que s’eviti fer dependre tota la 
opció de menús als buffets lliure, per la contaminació 
creuada que suposa.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Implantar protocols de diagnosi precoç de la celia-
quia, acompanyats d’una campanya de sensibilització 
als i les professionals de la Salut.
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2. Implementar una campanya de sensibilització diri-
gida al sector hoteler i de restauració perquè incorpo-
rin en la seva carta menús sense gluten.

3. Implementar una campanya de sensibilització diri-
gida al sector comercial per a que més botigues d’ali-
mentació i supermercats incloguin en la seva oferta 
productes específics per a celíacs.

4. Efectuar les gestions oportunes perquè els men-
jadors de les universitats catalanes ofereixin menús 
adaptats a les persones celíaques.

5. Incrementar el suport i ajuda a la tasca de sensibi-
lització i educació sanitària que porten a terme les as-
sociacions.

6. Instar al Govern de l’Estat a que els aliments sen-
se gluten tributin al tipus superreduït (4%) de l’Impost 
sobre el Valor Afegit.

7. Instar al Govern de l’Estat a intensificar els controls 
d’inspecció en seguretat alimentària, principalment en 
allò referent a l’etiquetatge, en virtut del Reglament de 
la CE nº 41/2009 sobre composició i etiquetatge dels 
productes alimentaris per a persones amb intolerància 
al gluten.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

Pere Vila i Fulcarà, portaveu a la CS del GP de CiU; 
Alba Vergés i Bosch, portaveu a la CS del GP d’ERC; 
Núria Segú Ferré, portaveu a la CS del GP SOC; Eva 
García Rodríguez, portaveu a la CS del GP del PPC; 
Marta Ribas Frías, portaveu a la CS GP d’ICV-EUiA;  
Carme Pérez Martínez, portaveu a la CS del GP de 
C’s; Isabel Vallet Sànchez, portaveu a la CS del Grup 
Mixt

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01186/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Núria Segú Ferré, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les mobilitzacions ciutadanes i reivindicacions per 
part dels ens locals al Baix Llobregat entorn el man-

teniment dels serveis de l’Hospital de Viladecans han 
estat, en els darrers temps, permanents, així com les 
reiterades resolucions aprovades pel Parlament de Ca-
talunya en aquest sentit.

El passat 6 de juny el Conseller Boi Ruiz, reunit amb 
els alcaldes dels municipis de l’àrea d’influència de 
l’Hospital de Viladecans, va adoptar el compromís 
de no retallar més serveis i mantenir l’actual cartera 
d’atenció sanitària, així com a mantenir l’Hospital de 
Viladecans com a centre de referència del Baix Llo-
bregat i una prioritat en la inversió sanitària que faci el 
Departament de Salud.

En aquella mateixa reunió, el Conseller va presentar 
als alcaldes un nou Pla director de l’Hospital, i es va 
comprometre a tenir finalitzada l’ampliació del centre 
en l’any 2016, amb el manteniment del mateix nivell 
de complexitat amb què fins ara comptava l’Hospital.

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

Proposta de resolució

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

1. Considerar com a inversió prioritària del Govern de 
la Generalitat l’ampliació de l’Hospital de Viladecans.

2. Presentar als alcaldes i alcaldesses de les poblaci-
ons de referència de l’Hospital de Viladecans un nou 
Pla Funcional en el darrer trimestre del 2014, així com 
als professionals del centre i les entitats ciutadanes 
vinculades.

3. Aportar un pla d’actuació calendaritzat de les gesti-
ons necessàries per executar l’ampliació de l’Hospital 
de Viladecans als Ajuntaments afectats.

4. Redactar el projecte executiu de l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans i garantir la partida pressu-
postària corresponent en el 2015, així com garantir 
els tràmits necessaris per tal d’iniciar l’execució de les 
obres en el primer trimestre del 2016.

5. Recuperar totes les altes que formen part de la car-
tera de serveis de l’Hospital de Viladecans i que actu-
alment es deriven a d’altres centres, garantint els re-
cursos necessaris. 

6. Garantir els recursos personals i materials que el 
nou Pla Director de l’Hospital de Viladecans requerei-
xi per desenvolupar un servei públic sanitari de qua-
litat.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Núria Segú Ferré, diputada 
del GP SOC

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la paralització 
definitiva de la planta del projecte Castor i 
sobre la no repercussió de les compensaci-
ons econòmiques en els ciutadans
Tram. 250-01187/10

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 72358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Annabel Marcos i Vilar, 
portaveu del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, Meritxell Roigé i Pedrola, portaveu del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Arran dels moviments sísmics que es van començar a 
produir davant de les costes d’Alcanar, afectant a les 
localitats de Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona, Les 
Cases d’Alcanar i Alcanar, entre d’altres, el Govern 
de la Generalitat va demanar la informació necessària 
per tal de poder acreditar si els sismes venien donats 
per la injecció de gas del magatzem Castor, la tardor 
del 2013.

Atès que no ha arribat informació per part del Minis-
teri d’Indústria, Energia i Turisme sobre la relació de 
causa efecte dels moviments en la falla d’Amposta i 
altres falles, tot i poder comprovar que la paralitza-
ció de la injecció de gas ha fet aturar quasi en la seva 
totalitat els moviments sísmics que es varen produir 
l’any 2013.

Atès que mentre el projecte Castor continuï viu el pe-
rill i la seguretat de les persones de la comarca del 
Montsià no estan descartats.

Atès l’anunci la setmana passada de la companyia Es-
cal UGS, participada pel Grup ACS de la renúncia a la 
concessió de l’explotació de la planta CASTOR, dedi-
cada a l’emmagatzematge subterrani de gas natural, i 
la regulació contractual que existeix de retorn del vol-
tant de 1.400 milions d’euros per part de l’Estat a la 
concessionària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que insti al Govern de l’Estat a: 

a) La paralització definitiva i immediata de l’activitat 
de la planta Castor, així com al desmantellament total 
tant de la planta terrestre com marítima.

b) Que presenti la documentació reclamada pel Go-
vern de la Generalitat des de fa quasi un any.

c) Es trobi la solució necessària per evitar que les com-
pensacions econòmiques que es reclamen puguin re-
percutir sobre els ciutadans o els consumidors en cap 
instància.

d) Determinar les responsabilitats tècniques i políti-
ques a través de la Comissió Europea, en el supòsit de 
què s’hagin produït activitats incompatibles amb les 
directrius europees sobre normes comunes per al mer-
cat interior de gas natural.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu, i Annabel Marcos i Vi-
lar i Meritxell Roigé i Pedrola, diputades del GP de CiU

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un calendari d’execució de les obres ferro-
viàries del Corredor Mediterrani entre Cas-
tellbisbal i València
Tram. 250-01188/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 72359 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Meritxell Roigé i Pe-
drola, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, 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 subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Exposició de motius

Atès que el Corredor Mediterrani és un instrument 
bàsic per a la competitivitat del sistema productiu del 
conjunt de l’arc mediterrani.

Atès que nombroses empreses, com les que formen la 
indústria petroquímica del Camp de Tarragona i la in-
dústria automobilística valenciana, tenen en la sortida 
de mercaderies per ferrocarril i la seva connexió amb 
la xarxa europea de transports, una baula fonamental 
per a la seva internacionalització, l’augment de les ex-
portacions i en definitiva la seva competitivitat.

Atès que el MIFO ha incomplert reiteradament els ter-
minis previstos en l’inici i execució dels treballs d’ade-
quació de la infraestructura ferroviària per al pas de 
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mercaderies i viatgers, com també ha anat canviant 
sobre la marxa les característiques d’aquesta. I concre-
tament: 

– Adaptació a l’ample mixt Castellbisbal - Vila-seca: 
L’Adif té adjudicats els 4 contractes d’obra des de fa un 
any per a la conversió a l’ample mixt d’aquest corredor 
de 97 km L’Adif ha iniciat únicament els treballs pre-
vis de desviament de serveis.

– Nou corredor Camp de Tarragona (Vila-seca) - Van-
dellòs, de doble via de 44 km de longitud. Inclou les 
connexions del nou traçat amb el corredor Vila-seca-
Tarragona. Inclou la connexió amb la línia d’alta velo-
citat (cap a Lleida i Barcelona). Inclou la reposició de 
l’estació de L’Hospitalet de l’Infant en un nou empla-
çament al nordoest des nuclis actual. Inclou la reposi-
ció de l’estació de Cambrils en un nou emplaçament al 
nordoest del nucli urbà. El MIFO va anunciar la seva 
finalització i posada en servei l’any 2015.

Preveu l’execució de la nova estació Central (al sud de 
l’aeroport de Reus), en una 2a fase.

– Adaptació a l’ample estàndard Vandellòs - Castelló: 
L’Adif té adjudicats 2 contractes d’obra per a la con-
versió a l’ample estàndard del corredor Castelló - Van-
dellòs de 146 km de via doble (+12 km de via única del 
ramal fins a Tortosa). El 25/04/2014 Adif va comuni-
car l’aprovació de l’adjudicació de les obres.

Tot i que aquests contractes estan adjudicats per a 
l’ample estàndard, en el moment actual el Ministeri 
de Foment està analitzant la possibilitat d’implementar 
l’ample mixt. Això sí pot tenir incidència en el termini 
atès que caldria un nou projecte constructiu i una nova 
licitació d’obres amb un cost superior a l’actual.

– Adaptació a l’ample mixt València (Almussafes)-
Castelló, per a la conversió a l’ample mixt del corre-
dor. L’Adif té adjudicats 3 contractes d’obra

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar a 
l’Estat que presenti un calendari d’execució de les obres 
ferroviàries corresponents al Corredor Mediterrani en 
el tram Castellbisbal - València, a iniciar els treballs 
ja adjudicats, com també a finalitzar aquests treballs el 
2015.

Palau del Parlament, 01 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre Meritxell Roigé i Pedrola
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU 

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
xarxa coordinada de serveis d’acompanya-
ment i consolidació d’empreses
Tram. 250-01189/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 145 y 146 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolu-
ción para que sea sustanciada en la Comissió d’Em-
presa i Ocupació.

Exposición de motivos

Es imprescindible en el contexto actual articular meca-
nismos para favorecer la consolidación y acompañami-
ento a las empresas que estén en riesgo de cierre. Exis-
ten numerosos servicios de creación de empresas y de 
fomento del emprendimiento, centrados en aspectos 
como planes de viabilidad o información sobre las sub-
venciones existentes, pero no así de consolidación de 
empresas. Así, se puede afirmar que cuando las empre-
sas y los autónomos llevan años de actividad y atravie-
san por dificultades no disponen de una red coordinada 
de servicios de acompañamiento y consolidación.

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

Propuesta de resolución

1. Definir e implementar, en coordinación con el resto 
de entidades y administraciones públicas que prestan 
servicios a empresas y autónomos/as, una red coordi-
nada de servicios de acompañamiento y consolidación 
de empresas en Cataluña. La definición e implanta-
ción de esta red será evaluada de forma semestral me-
diante un informe que será presentado en la Comisión 
de Empresa y Empleo del Parlament de Catalunya.

2. Crear, en el plazo máximo de seis meses, una uni-
dad interdepartamental de apoyo a empresas en crisis, 
que proporcione apoyo y asesoramiento (especialmen-
te a aquellas empresas con un importante número de 
trabajadores) en ámbitos como: reorientación de líneas 
de negocio, refinanciación de dudas, mejoras produc-
tivas, etc. La actividad de dicha unidad interdeparta-
mental de apoyo será evaluada de forma semestral me-
diante un informe que será presentado en la Comisión 
de Empresa y Empleo del Parlament de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 27 de junio de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
tot el pressupost assignat al Departament 
de Salut
Tram. 250-01190/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Celestino Corbacho i Chaves, 
diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’any 2013, malgrat que l’Hospital de Bellvitge va tan-
car amb un dèficit del seu pressupost assignat de 3,5 
milions d’euros per a la compra de subministraments 
i de farmàcia, aquest va estalviar 5 milions d’euros en 
el capítol de personal. L’Institut Català de la Salut va 
fer un 2% més d’activitat de la que tocava, i per la qual 
hauria d’haver ingressat 84 milions d’euros més; mal-
grat això, el conseller de Salut, Boi Ruiz, obliga a no 
sobrepassar el pressupost de l’Hospital de Bellvitge, ja 
retallat, tot i l’increment: malgrat l’estalvi de cinc mi-
lions d’euros en l’exercici passat, en el capítol de per-
sonal, els representants dels treballadors de l’Hospital 
han rebut un comunicat pel qual a partir d’aquest mes 
de maig es tornaran a retallar les condicions laborals 
del personal amb la reducció a temps parcial de la con-
tractació de suplents i eventuals i amb la minoració 
d’altres conceptes salarials.

Aquesta nova tisorada suposaria que es retallarien en 
un 33% tots els contractes nous d’aquells professionals 
suplents que no tenen torn continuat i d’uns altres que 
sí ho tenen, la qual cosa representa un 20% de tota la 
contractació, segons fonts de la Junta de Personal de 
l’Hospital.

La precarització de les condicions de treball del per-
sonal de l’Hospital de Bellvitge, amb continues tiso-
rades, estan repercutint cada vegada de manera més 
apreciable en la qualitat assistencial rebuda pels pa-
cients de la ciutat i estan abocant un hospital que era 
reconegut per la seva excel·lència a ser un model en la 
vulneració dels dret laborals.

Pel Departament de Salut del Govern de la Generali-
tat, el futur model sanitari català sembla que passa per 
fer desaparèixer l’ICS, l’únic valedor de l’assistència 
sanitària pública i de qualitat a Catalunya. El Departa-
ment de Salut del Govern de la Generalitat porta a ter-
me les seves mesures «d’austeritat» i de reducció pres-

supostària en la sanitat catalana, sense abans fer un 
acurat estudi de l’impacte posterior i sense l’acord amb 
les direccions i amb els representants dels treballadors 
dels centres afectats, com és el cas exposat. Sembla 
ser que l’únic objectiu d’aquest procés és abaratir els 
costos de la sanitat retallant salaris i drets laborals 
als professionals, sense tenir en compte el conseqüent 
perjudici que tindran els usuaris en repercutir aquestes 
continues tisorades en l’atenció.

Cada vegada ens apropem més al model de la sani-
tat britànica, privatitzat, fallit i molt qüestionat quant 
a resultats assistencials. La constant i sistemàtica dis-
minució de la despesa sanitària a Catalunya, portada a 
terme pel Departament de Salut des del 2010, tot i que 
s’esmercin en negar-ho, està afectant de manera molt 
palpable i en molts casos, irreversible, als usuaris que 
estan patint la reducció dels seus serveis l’increment 
de les llistes d’espera i la disminució de la qualitat as-
sistencial que reben a centres hospitalaris com l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge.

L’Hospital de Bellvitge ha reduït un 19% les sessi-
ons programades de quiròfan i un 26,5% el nombre 
de llits disponibles des del 2009, a tenor de les dades 
que consten en una resposta parlamentària del conse-
ller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, a principis de 
maig. D’aquesta manera, el nombre de llits disponibles 
s’ha reduït progressivament des de les 825 a les 606, 
mentre que les sessions de quiròfan han passat de 650 
a 526, uns descensos que van ser especialment inten-
sos el 2011, el primer any de retallades pressupostà-
ries coincidint amb l’arribada de CiU al Govern i els 
seus primers pressupostos. Des del 2010 l’Hospital de 
Bellvitge hi ha 500 professionals menys, especialment 
en l’àmbit de la infermeria, i en romanen tancades di-
verses unitats de crítics.

Existeixen altres maneres de pal·liar el dèficit de la Ge-
neralitat que no passen per retallar els serveis públics a 
les persones, ni per reduir el personal, els salaris o els 
drets laborals d’uns llocs de treball imprescindibles i 
irrenunciables per poder prestar un servei d’acord amb 
la importància que té per al conjunt de la societat. Cal 
posar en valor la tasca inestimable dels professionals 
de l’Hospital de Bellvitge que malgrat la situació de 
precarització de contractes, de retallades salarials, de 
l’augment de la jornada laboral i d’increment de càr-
rega de feina, segueixen dia rere dia treballant sense 
defallir i donant la millor atenció possible als pacients, 
per tal que el centre segueixi sent un referent per a la 
ciutadania.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 
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1. Retirar els plans de disminució de la despesa sanità-
ria a Catalunya, i per tant executar el 100% del pressu-
post assignat enguany al Departament de Salut.

2. No aplicar més mesures d’austeritat que afectin el 
nivell, la diversitat, l’equitat i la qualitat dels serveis 
sanitaris a Catalunya, i per tant, tampoc als de l’Hos-
pital de Bellvitge, que fins ara havien estat de referèn-
cia tot i fer-se amb menys recursos econòmics de mit-
jana que la d’Espanya i la Unió Europea.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, i Celestino Corbacho i Chaves 
i Núria Segú Ferré, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre el compliment 
del marc vigent en matèria laboral respecte 
al personal docent municipal adscrit al Con-
sorci d’Educació de Barcelona
Tram. 250-01191/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’1 de gener de 2009 el Consorci d’Educació de Bar-
celona va passar a gestionar la xarxa de centres educa-
tius públics de la ciutat i els professionals que hi treba-
llen. Entre els centres i els professionals es comptava 
amb aquells procedents de la Generalitat de Catalunya 
i els que provinents de l’Ajuntament de Barcelona (la 
xarxa de centres municipals i els seus professionals).

Aquesta forma de gestió ha derivat en una plantilla du-
al de treballadors amb règims condicions laborals di-
ferents, situant-los (sobretot els treballadors provinents 
de la plantilla municipal) en un estat de freqüent con-
fusió.

En diverses ocasions, els professionals de les escoles 
municipals (plantilla municipal) han manifestat la se-
va sensació de no ser prou tinguts en compte pel Con-
sorci, en ser una petita part de la plantilla (comparats 
amb la plantilla del Departament) i no tenir un inter-
locutor definit. L’homologació del personal laboral 
i funcionari municipal per al Consorci és poc clara i 

crea greuges comparatius; si bé la plantilla municipal 
conserva les condicions de treball previstes a l’Acord 
de condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Barcelona, i també al Conveni col-
lectiu per als laborals, en situacions específiques com 
pot ser el règim retributiu es fa una distinció entre per-
sonal docent homologat i la resta del personal.

En els darrers temps s’hi ha afegit el greuge en l’apli-
cació de les retallades de la Generalitat a part de la 
plantilla municipal, que es troba així en una situació 
diferent als seus companys i companyes municipals.

Els treballadors docents municipals adscrits al CEB 
estan sota el paraigua de l’administració local en quant 
als seus drets i obligacions laborals, emmarcats això si 
amb la pròpia normativa del marc CEB. No obstant, 
aquests drets i obligacions es defineixen a partir dels 
acords als que arribi o adopti aquesta administració 
local dins del Consorci. Per tant, gran part de la si-
tuació del personal municipal adscrit està sotmesa a 
la decisió política dels seus representants, ates que el 
marc normatiu actual planteja molts buits i situacions 
indeterminades, i que no estan desenvolupades ni re-
soltes.

És evident, per tant, la manca de clarificació en la si-
tuació laboral, així com de certa indefensió, dels tre-
balladors del Consorci d’Educació de Barcelona, així 
com es fa evident la necessitat de clarificar un règim 
laboral comú que acabi amb aquesta circumstància.

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

Proposta de resolució

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

1. Garantir el compliment del marc vigent en matèria 
laboral respecte al personal docent municipal adscrit 
al Consorci d’Educació de Barcelona.

2. Dotar el Consorci d’Educació de Barcelona d’una 
figura d’interlocució amb atribucions suficients per 
atendre, escoltar i solucionar correctament els proble-
mes, queixes o suggeriments del personal docent mu-
nicipal adscrit al Consorci.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’acords 
estables entre els centres d’educació primària 
i secundària del servei públic d’educació i les 
entitats juvenils
Tram. 250-01192/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola, en tant que és un agent de formació de ciuta-
dans i ciutadanes, hauria de ser un espai de participa-
ció i democràcia quotidiana. L’etapa de l’ensenyament 
obligatori és un espai en el qual la persona adquireix 
i desenvolupa coneixements bàsics per l’exercici de la 
seva ciutadania. Entre d’altres, l’alumnat hauria d’ad-
quirir i interioritzar els hàbits participatius a partir de 
la seva implicació activa en el dia a dia de la comunitat 
escolar. L’etapa d’escolarització, especialment el perí-
ode educatiu de la Secundària obligatòria, és un mo-
ment clau per a promoure la cultura associativa entre 
els i les joves i millorar l’exercici de la participació per 
part de l’alumnat.

Per fomentar la participació i la democràcia de l’alum-
nat és fonamental que aquest conegui la pluralitat i he-
terogeneïtat del moviment associatiu juvenil (MAJ), 
així com la feina i objectius de les associacions que 
el componen (educatives, polítiques, sindicals, soci-
als, culturals, etc). També esdevé cabdal que, des del 
Govern i els centres educatius de primària i secundà-
ria, es promogui la implicació de l’alumnat en el mo-
viment associatiu i en les pràctiques participatives. En 
el marc de la diversitat del teixit associatiu juvenil cal 
destacar la presència als centres educatius d’associaci-
ons i/o sindicats d’estudiants que han de tenir un pa-
per protagonista en la participació i corresponsabilitat 
dels alumnes amb el seu centre i el sistema educatiu 
en general.

Entorn aquesta qüestió, l’article 24 de la LEC 
(12/2009) diu el següent: «El Govern ha d’afavorir la 
participació de les associacions d’alumnes dels centres 
educatius públics i dels centres educatius privats sos-
tinguts amb fons públics».

Una particularització d’aquest apropament i vincu-
lació del MAJ als centres educatius hauria de ser la 
facilitació de l’ús de les instal·lacions escolars, en els 

horaris no lectius, per part d’aquest. Aquesta fórmu-
la permetria, no només solucionar l’evident necessitat 
de les organitzacions juvenils de disposar d’espais on 
poder dur a terme les seves activitats, sinó que a la ve-
gada permetria posar en contacte els alumnes amb les 
entitats del seu territori i afavorir la seva participació i 
implicació en l’activitat de les mateixes.

Pel que fa a aquesta qüestió, l’article 165 de la LEC 
estableix: «L’Administració educativa ha de promoure 
l’ús social dels centres públics fora de l’horari escolar i 
ha de regular els criteris bàsics d’aquest ús».

Facilitar que els infants, adolescents i joves estableixin 
vinculacions amb el món associatiu juvenil i adquirei-
xin competències pròpies del MAJ com ho són l’espe-
rit crític, la consciència democràtica o l’autoorganitza-
ció afavorirà que prenguin una actitud transformadora 
i esdevinguin persones més interessades i capacitades 
per participar de manera activa en aquelles decisions 
que afecten al seu entorn, ja sigui en el marc del centre 
escolar o en altres espais.

En aquest sentit, l’article 23 de la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC 12/2009) diu: «Les normes d’organit-
zació i funcionament dels centres han de determinar 
formes de participació dels alumnes, atenent-ne les 
característiques i l’edat, i d’acord amb les orientaci-
ons del Departament, que en facilitin la presència en 
la vida del centre, el diàleg i la corresponsabilització, 
n’afavoreixin el compromís en l’activitat educativa del 
centre i en propiciïn la formació en els hàbits demo-
cràtics de convivència, sens perjudici d’ésser presents, 
quan correspongui, en el consell escolar».

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix la importàn-
cia del moviment associatiu juvenil (MAJ) i de la seva 
tasca com a motor de transformació social i de promo-
ció de valors i competències com ara l’esperit crític, la 
consciència democràtica o l’autoorganització que afa-
voreixen el compromís i la participació de les persones 
joves en el si de les pròpies associacions però també de 
la societat en general.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

2. Impulsar les mesures necessàries per a que els cen-
tres d’educació primària i secundària del servei públic 
d’educació, és a dir, tots aquells sufragats amb fons 
públics, estableixin acords estables amb les entitats 
juvenils del seu àmbit territorial per tal que puguin 
explicar la seva realitat associativa a l’alumnat i fo-
mentar-ne la participació, en el marc de l’activitat del 
centre, amb corresponsabilitat amb el món local i res-
pectant l’autonomia dels centres.

3. Dur a terme el desplegament dels articles 24, 165 i 
23 de la Llei 12/2009, d’Educació, així com facilitar 
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la participació de l’associacionisme juvenil als centres 
educatius, tant de primària com de secundària, men-
tre no es produeixi el desplegament definitiu d’aquests 
articles.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC 

Proposta de resolució de suport a la Decla-
ració sobre la inclusió de la cultura en els 
objectius de desenvolupament sostenible
Tram. 250-01193/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72571 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

Les prioritats del desenvolupament a escala mundi-
al per als pròxims 15 anys s’estan definint en aquests 
moment mitjançant els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible que negocien els països membres de Naci-
ons Unides. Els temes relatius a la cultura han de for-
mar part d’aquests objectius ja que si no és així serà 
molt complex que la cultura com a motor i catalitzador 
del desenvolupament sostenible apareguin als progra-
mes nacionals i als seus pressupostos.

Als darrers mesos, l’«Open Working Group (OWG)» 
de les Nacions Unides sobre els Objectius del Desen-
volupament Sostenible ha organitzat 10 sessions de 
treball. L’OWG ja ha publicat els primers esborranys 
que descriuen les 16 «àrees prioritàries» que es dis-
cutiran a la 11a. sessió de l’OWG. Amb l’excepció de 
referències menors, la «cultura» està pràcticament ab-
sent als documents. Cal, per tant, convèncer els paï-
sos membres de Nacions Unides del paper vital de la 
cultura en el desenvolupament sostenible.

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 dóna suport a la Declara-
ció sobre la Inclusió de la Cultura en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, que impulsen FICA-
AC, l’Agenda 21 de la cultura, FICDC, Culture Ac-
tions Europe, Arterial Network, CIM i ICOMOS i en 
què es demana als Governs i als redactor de les po-
lítiques que estan definint l’Agenda de Desenvolupa-
ment de les Nacions Unides post-2015 que incloguin 
els objectius i indicadors sobre cultura en els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible relacionats amb: era-
dicació de la pobresa, educació, ciutats i assentaments 
humans sostenibles, societat pacífiques i no violentes, 
igualtat, ecosistemes i biodiversitat i desenvolupament 
econòmic.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

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

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de les necessitats alimentà-
ries dels alumnes en els períodes no lectius
Tram. 250-01194/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt 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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’article 17 de l’Estatut de Catalunya estableix que 
«els menors tenen dret a rebre l’atenció integral neces-
sària per al desenvolupament de llur responsabilitat i 
llur benestar en el context familiar i social». En la ma-
teixa línia, l’article 24 de l’Estatut de Catalunya, en el 
seu punt 2, estableix que «les persones amb necessitats 
especials, per a mantenir l’autonomia personal en les 
activitats de la vida diària, tenen dret a rebre l’atenció 
adequada a llur situació, d’acord amb les condicions 
que legalment s’estableixen».

La crisi econòmica, així com la debilitat de les políti-
ques de redistribució de la riquesa, han posat de mani-
fest una de les necessitats més importants que hauria 
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de tractar Catalunya: els infants en situació de malnu-
trició derivada de les condicions sòcio-econòmiques 
de les famílies.

El mes de setembre de 2012, el Síndic de Greuges va 
presentar al Parlament de Catalunya l’informe extra-
ordinari La pobresa infantil a Catalunya, que analit-
za des d’una perspectiva multidimensional i integral 
aquest fenomen i formula nombroses recomanacions 
adreçades als poders públics a fi de combatre’l.

El mes de maig de 2010, el Síndic de Greuges ja havia 
presentat al Parlament de Catalunya, també en la ma-
teixa línia, l’informe extraordinari La provisió i l’accés 
als serveis de transport i menjador escolars, en què es 
posava de manifest la importància dels ajuts econò-
mics per combatre les desigualtats d’accés al servei de 
menjador escolar de l’alumnat socialment més desfa-
vorit.

En l’Informe sobre la malnutrició infantil de 2013, ela-
borat pel Síndic de Greuges de Catalunya, es fa una 
exhaustiva anàlisi de la situació que la crisi econòmica 
està generant al nostre país especialment pel que fa a 
la malnutrició infantil: 

Segons dades de juny de 2013 de la història clínica in-
formatitzada de l’atenció primària de l’Institut Català 
de Salut, hi ha 751 infants menors de setze anys amb 
codis diagnòstics relacionats amb la pobresa i la des-
nutrició infantils, amb una edat mitjana de quatre anys 
(una quarta part són menors d’un any), majoritària-
ment de nacionalitat estrangera (56%). Aquesta xifra, 
que podria ser lleugerament més elevada perquè, entre 
d’altres, els controls de salut es concentren en edats 
més primerenques, representa el 0,06% de la població 
d’aquesta edat.

Tot i que de forma insatisfactòria encara, les necessi-
tats alimentàries de l’alumnat en risc d’exclusió social 
o amb dèficit alimentari s’estan cobrint durant el perí-
ode escolar a través del sistema de beques menjador. 
No obstant, en els períodes no lectius (especialment 
les vacances d’estiu, les vacances de nadal i les vacan-
ces de primavera) no hi ha un mecanisme unitari per 
part de la Generalitat de Catalunya de garantir l’ali-
mentació a aquest alumnat que durant el curs sí que 
té dret a una beca menjador del 100%. Actualment, 
han de ser els Serveis Socials de cada localitat els qui 
donin sortida a les necessitats alimentàries d’aquest 
alumnat provocant, així, una diferència entre un alum-
nat o un altre en funció del lloc de residència.

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 Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya a garantir 
les necessitats alimentàries dels alumnes que durant el 

curs escolar obtenen una beca del 100% en el menja-
dor escolar durant els períodes no lectius.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el servei d’am-
bulàncies al Montsià
Tram. 250-01195/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 72655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, J. Lluís Salvadó i Te-
nesa, diputat, Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent sobre el servei d’ambulàncies d’Al-
canar (Montsià), per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Al concurs de licitació del transport urgent i no urgent 
d’ambulàncies de tota Catalunya trobem que a la co-
marca del Montsià es fa una reducció en hores de ser-
vei d’ambulàncies, en municipis com Alcanar i Sant 
Jaume d’Enveja.

Avui dia, Alcanar, un municipi limítrof amb una al-
tra Comunitat Autònoma, passaria de tenir un servei 
d’ambulància de 24 hores, a només tenir-ne dotze, se-
gons la proposta plantejada. A més, no s’ha concretat 
si aquest servei serà nocturn o diürn.

Des de fa més de vint anys Alcanar disposa de cober-
tura en transport sanitari urgent de 24 hores, amb un 
reforç durant dos mesos a l’estiu al nucli de Les Cases 
d’Alcanar. Fa dos anys aquest servei de les Cases d’Al-
canar va quedar reduït a només els deu dies de Festes 
d’Agost. I amb la nova licitació no queda clar quan es 
prestarà aquest servei ni durant quant de temps.

Per tot això, Alcanar ha estat el municipi més afectat 
per la reducció soferta en el repartiment d’ambulànci-
es a la comarca del Montsià.

Cal tenir en compte que es dóna cobertura a un tram 
de la N-340 considerat com a punt negre d’accidenta-
bilitat i l’enllaç d’entrada a l’Autopista amb Ulldecona. 
A més a més, l’ABS Sant Carles de la Ràpita - Alca-
nar dóna servei a més de 25.000 habitants, comportant 
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que sigui una de les Àrees Bàsiques amb més càrrega 
assistencial de la zona.

Segons la nova licitació aquesta ABS només disposa-
rà d’un servei d’ambulàncies de 24 hores per a Sant 
Carles de la Ràpida, i de 12 hores per a Alcanar. Cal 
recordar que el CAP d’Alcanar està situat a més de 30 
km de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa –35 mi-
nuts de trajecte–, que és el centre de referència. Així 
com que el municipi d’Alcanar està format per tres re-
alitats poblacionals clarament diferenciades: Alcanar 
nucli, Les Cases d’Alcanar –a 6 km i un nucli molt tu-
rístic a l’estiu– i Alcanar Platja –amb 12 km de costa i 
amb continuïtat urbana amb Sant Carles de la Ràpita.

Es vol justificar la reducció del servei per la presència 
d’helicòpters a la zona, ja que proporcionen una major 
rapidesa. Però s’ha de tenir en compte que ni a la nit ni 
en dies de vent aquests poden volar, i, per tant, la seva 
assistència queda molt reduïda.

Un altre dels arguments utilitzats per reduir el ser-
vei d’ambulàncies és que és millor tenir disponibilitat 
d’equips mèdics a la nit, enlloc d’ambulància. Però al 
CAP d’Alcanar la no presència d’ambulància a les nits 
no està compensada per més equips mèdics. Ni tam-
poc a la resta dels municipis que conserven l’ambu-
lància durant 24 hores s’han reduït els equips mèdics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir el servei d’ambulàncies a Alcanar, 
així com a estudiar el rendiment dels serveis d’am-
bulàncies de tota la comarca del Montsià, per tal que 
quan s’hagin de prendre decisions estiguin fonamen-
tades en les necessitats reals i l’orografia del terreny.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés, portaveu, i J. Lluís Salvadó i 
Tenesa i Alba Vergés i Bosch, diputats del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’eliminació i el 
tractament de les terres contaminades del 
Parc del Nord de Sabadell
Tram. 250-01196/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt, Salvador Milà i Solsona, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Proposta de resolució a favor d’eliminar immediata-
ment les terres contaminades del Parc del Nord de Sa-
badell 

Des de fa dècades, els barris del nord de Sabadell (Can 
Deu, la Plana del Pintor, Sant Julià, Torrent del Cape-
llà, Ca n’Oriac i Torreguitart) han vingut reivindicant 
la dignificació de 80 hectàres de la franja que longitu-
dinalment va des del bosc de Can Deu fins a la llera 
del Riu Ripoll.

Aquesta reivindicació històrica va donar fruits, gràci-
es a l’esforç del moviment veïnal de la ciutat, i, des-
prés de diverses vicissituds es va aprovar un projecte 
de construcció del Parc del Nord, amb un calendari 
d’execució. Tanmateix, aquest projecte es va veure 
interromput en les seves tres primeres fases per les 
obres de prolongació dels FGC al seu pas per Sabadell. 
Aquestes obres, a més, van ser paralitzades a causa 
de les retallades pressupostàries i van aturar també la 
continuïtat de la construcció del Parc del Nord.

Fa poques setmanes, les Associacions de Veïns del 
Nord de Sabadell van conèixer l’existència d’un infor-
me de la Generalitat de Catalunya (en data 2 de febrer 
de 2009)segons el qual es reconeix l’abocament de ter-
res contaminades i que suggereix, a efectes de costos, 
que es quedin definitivament en aquest lloc, adoptant 
les mesures adequades per pal·liar la potencial perillo-
sitat per a les persones i el medi. Aquest mateix infor-
me evidencia la necessitat que aquestes terres, tant per 
una qüestió paisatgística, com per respecte als acords 
assolits per la construcció del parc i per responsabili-
tat tècnica i política (evitar un potencial perill per a les 
persones i el medi) siguin portades a l’abocador cor-
responent, tal i com estableix la normativa vigent.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Procedir urgentment de forma consensuada amb 
l’Ajuntament de Sabadell a la retirada i tractament ade-
quat de les terres provinents de les obres de prolongació 
dels FGC que s’han acumulat en el conjunt de l’espai on 
està prevista la construcció del Parc del Nord.

2) Posar en marxa dels mecanismes necessaris perquè, 
un cop retirades les terres contaminades, es restitueixi 
l’espai i s’executin les obres compromeses i definides 
en l’Estudi informatiu de perllongaments dels FGC a 
Sabadell.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, i Salvador Milà i Solsona, diputat del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’aparcament 
del CAP II Cerdanyola-Ripollet
Tram. 250-01197/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72698 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

El CAP 2 és la referència que les poblacions de Cerda-
nyola del Vallès i Ripollet utilitzem per a l’atenció sani-
tària d’especialitats, a més de ser el Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP) de referència i el Progra- 
ma d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR).

El 30 de gener de 2012 es va realitzar la clausura per 
part del Servei Català de la Salut (CatSalut) del pàr-
quing del CAP 2 per motius de seguretat a les persones.

La ubicació d’aquest centre sanitari i el nivell d’atenció 
de vora 100.000 habitants entre les dues poblacions, 
fa que l’espai per a l’aparcament de cotxes sigui cla-

rament insuficient. Està ubicat als afores de les dues 
poblacions i això té unes complicacions afegides, hi ha 
moments del dia en que les ambulàncies tenen dificul-
tats per accedir o sortir del centre sanitari, donat que 
hi ha un nombre elevat de cotxes privats que dificulten 
la mobilitat dels vehicles d’urgències.

En diverses reunions i comunicacions oficials, l’Ajun-
tament de Cerdanyola del Vallès ha demanat la realit-
zació de les reparacions necessàries a l’esmentat pàr-
quing del CAP 2.

La partida pressupostària per a poder realitzar l’obra 
estava als pressupostos del 2014 amb pressupost con-
signat de 600.000 € en la reunió mantinguda el dia 11 
de juny de 2014 amb responsables de la Regió Metro-
politana del Servei Català de la Salut varen comunicar 
a la regidora de Salut Pública i a l’Alcaldessa que du-
rant l’any 2014 no es realitzarà aquestes obres

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 que es 
procedeixi a la reparació del pàrquing del CAP 2 du-
rant aquest any 2014 i es restitueixi la partida consig-
nada al pressupost.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

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

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre el món agrari
Tram. 255-00004/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 73502; 73515; 73528 i 73541; 

73529; 73539; 73540 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 09.07.2014

Propostes de resolució presentades pel Grup Mixt (reg. 
73502)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat general 
sobre el món agrari (tram. 255-00004/10).
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Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Mesures impedir  
que els distribuïdors obliguin als productors  
a vendre el producte per sota de preu de cost

Compel·lir i obligar que la Direcció General d’Indús-
tries i Qualitat Agroalimentària faci complir la legis-
lació vigent i sancioni a qualsevol actor de la cadena 
agroalimentària que dugui a terme males praxis, que 
inclouen el frau en els productes comercialitzats i la 
imposició especulativa de preus per sota de cost i que 
generen un control oligopòlic que lamina els mercats 
locals i els circuits de proximitat. Així mateix, i abans 
no acabi aquesta legislatura, el Parlament insta el Go-
vern a elaborar una normativa relativa a contractes 
obligatoris entre producció i distribució que protegei-
xi els productors vers els abusos dels distribuïdors, a 
fi i efecte de garantir preus justos al camp i a la ciu-
tat, als productors i als consumidors. Crear, en el marc 
de l’Observatori Agroalimentari de Preus, un banc de 
dades que permeti analitzar l’estructura i els factors 
relacionats amb la formació de preus dels productes 
alimentaris, per avançar cap a un canvi democratitzant 
de model en la producció, distribució i consum agro-
alimentari.

Proposta de resolució 2. Mesures a favor  
de l’agricultura i la ramaderia ecològica

Garantir que el Departament d’Agricultura, ramade-
ria, pesca, alimentació i medi natural doni suport al 
Programa de foment de la Producció Agroalimentà-
ria Ecològica (PAE) a Catalunya; destinar amb caràc-
ter absolutament prioritari els ajuts agroambientals 
previstos per a l’agricultura i la ramaderia ecològica 
als agricultors professionals, perquè són els que pro-
tagonitzen l’activitat agrària i els legítims beneficiaris 
dels ajuts; desenvolupar la normativa necessària que 
garanteixi la producció de blat de moro ecològic a Ca-
talunya, perquè garantir-ne la producció que necessi-
ta la indústria del pinso ecològic català; prohibir l’ús 
de productes no ecològics als menjadors de les esco-
les del servei públic d’educació; instar el Govern que 
negociï amb l’Estat espanyol perquè defensi a les ins-
titucions europees que l’etiquetatge dels aliments in-
clogui el dret dels consumidors a conèixer-ne l’origen 
i la traçabilitat; i establir una certificació per els pro-
ductes agrícoles produïts mitjançant l’ús de pestici-
des, de manera que els diners derivats de la recaptació 
d’aquesta certificació es destinin a la promoció de la 
producció ecològica.

Proposta de resolució 3. Creació d’un banc  
de terres

Adoptar les mesures necessàries per crear un banc 
de terres agrícoles i silvícoles, on hi participi l’admi-
nistració pública, el teixit local i els sindicats agraris, 
amb l’objectiu, primer, de facilitar de manera priorità-

ria l’accés a la terra als joves que s’incorporen al món 
agrari, però també per combatre l’especulació que s’ha 
abatut sobre la terra agrícola com a valor refugi; esta-
blir els mecanismes necessaris per assegurar que els 
arrendataris de terres agrícoles siguin els únics legi-
timats per inscriure-les i, per tant, els únics beneficia-
ris de les subvencions i ajuts als quals tinguin dret, tot 
evitant que el frau de la PAC beneficiï fonamentalment 
l’agronegoci, les grans empreses i els falsos propieta-
ris abstencionistes; potenciar i promoure experiències 
associatives que treballen per facilitar l’accés a la terra 
als pagesos com és el cas de l’entitat «Terra Franca».

Proposta de resolució 4. Democratitzar l’accés 
al crèdit per a la pagesia

Assegurar i garantir que la banca pública de Catalu-
nya, prevista a la Resolució 324/X del Parlament de 
Catalunya, sobre la transformació de l’Institut Català 
de Finances, garanteixi línies de crèdits al sector agrí-
cola per assegurar l’activitat agrària i augmentar-ne la 
viabilitat. Així mateix, eradicar la morositat i escurçar 
els terminis de pagament de les administracions pel 
que fa sobretot a l’abonament dels ajuts, indemnitzaci-
ons i expropiacions pendents a pagesos professionals o 
a les seves explotacions.

Proposta de resolució 5. Prohibició  
dels transgènics i rebuig de l’ACTI

Prohibir el cultiu de panís modificat genèticament a 
Catalunya a partir de l’any 2015. La ILP sobre cul-
tius transgènics de «Som lo que sembrem» del 2008-
2009 i el recent multireferèndum han mostrat la vo-
luntat contrària de la societat catalana vers aquesta 
tecnologia en aplicació del principi de cautela i pru-
dència. Diversos estudis alerten dels riscos ambientals 
i sobre la salut que comporta, els informes de l’IRTA 
en descarten la superioritat productiva i les plantaci-
ons de transgèniques fan impossible la coexistència 
amb els cultius ecològics. Per això, s’insta el govern 
a prohibir-ne el cultiu a partir del 2015, com ja han 
legislat la majoria de països europeus. Així mateix, 
s’insti el govern a denunciar i rebutjar l’Acord Trans-
atlàntic sobre Comerç i Inversió (ACTI) entre la UE i 
els EUA, perquè tindrà un greu impacte sobre l’agri-
cultura europea. La principal novetat del projecte  
és l’eliminació de les barreres no aranzelàries, és a dir, 
l’eliminació de les normes sanitàries, socials i eco-
lògiques vigents als països europeus, de manera que 
l’aprovació de l’ACTI permetrà que es comercialitzi a 
Europa vedella criada amb hormones de creixement, 
productes modificats genèticament o pollastres desin-
fectats amb clor.

Proposta de resolució 6. Autoorganització  
i treball en xarxa al món rural

Articular les mesures de suport i econòmiques que 
contribueixen a impulsar la creació d’organitzacions i 
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associacions de productors i a fomentar el treball en 
xarxa i col·laboratiu entre els pagesos de manera que 
puguin arribar a controlar i incidir en totes les bau-
les de la cadena de producció, distribució i venda dels 
productes agrícoles impulsant la comercialització mit-
jançant les agrobotigues, mercats locals i circuits de 
proximitat, com les cooperatives de consum.

Proposta de resolució 7. Apostar per la gestió 
forestal i recuperar la cultura del bosc

Aprovar un pla estratègic de gestió silvícola integral 
de la superfície forestal del país perquè és un sector 
estratègic clau en matèria d’autoocupació, desenvolu-
pament rural i de generació de recursos, i perquè és el 
millor antídot contra els incendis catastròfics. Aquest 
pla ha d’incloure un augment de la inversió per hectà-
rea forestal gestionada; garantir la cobertura total de 
la demanda interna de fusta amb productes locals; una 
aposta ferma i decidida per la biomassa autòctona per 
a usos tèrmics com a energia renovable, barata i neta; i 
la redacció dels plans de producció forestal.

Proposta de resolució 8. Regular l’intrusisme 
en el sector agrari i protegir les produccions 
artesanals

Adoptar les mesures legislatives pertinents perquè les 
activitats relacionades amb el turisme rural, l’artesa-
nia o la restauració només es puguin dur a terme com 
a complement de l’activitat agrària principal, com pas-
sa a França, de manera que aquelles activitats no es 
puguin desenvolupar com a principals i úniques, i, per 
tant, deslligades de qualsevol activitat agrícola. Dero-
gar la legislació que imposa les mateixes exigències 
tècniques d’inversió als petits productors de productes 
artesanals que a les grans indústries amb l’objectiu de 
disminuir les inversions inicials i les despeses de man-
teniment; establir aquells mecanismes per consolidar i 
promocionar aquells negocis; i promoure els produc-
tes agroalimentaris catalans amb distintius d’origen i 
qualitat.

Proposta de resolució 9. La investigació pública 
en matèria agrícola al servei dels pagesos i no 
de les grans empreses 

Assegurar i garantir que l’institut d’investigació públi-
ca irta deixi de prestar majoritàriament els seus ser-
veis a les grans empreses agroalimentàries, les quals 
paguen les investigacions exclusivament per satisfer 
els seus interessos contraposats als dels pagesos. Ga-
rantir que l’IRTA assessora prioritàriament els profes-
sionals agrícoles i adoptar les mesures adequades per 
avançar cap a una producció de coneixement no elitis-
ta, basada en la cooperació i la recerca participativa de 
pagès i acadèmic. Assegurar que la Universitat es po-
sa al servei dels reptes de transició de model agrícola 
orientat vers la sobirania alimentària i que les escoles 
superiors d’agricultura incorporen com a eix central 

de la formació la producció agroecològica, que ara hi 
és marginal.

Proposta de resolució 10. Per la sobirania 
alimentària dels pobles

D’acord amb el moviment internacional camperol que 
representa la Via Campesina i de les entitats organis-
mes internacionals compromeses amb l’eradicació de 
la fam, el Parlament de Catalunya insta el govern a 
posicionar-se a favor de la sobirania alimentària, en-
tesa com el dret dels pobles a definir les seves pròpies 
polítiques i estratègies sostenibles de producció, dis-
tribució i consum d’aliments que garanteixen el dret 
a l’alimentació per a tota la població, amb base a la 
petita i mitjana producció, respectant les seves pròpies 
cultures i la diversitat de les formes pageses i pesque-
res de producció agropecuària, de comercialització i 
de gestió dels espais rurals, en els quals la dona desen-
volupa un paper fonamental. La sobirania alimentària 
és la via per eradicar la fam i la malnutrició i garantir 
la seguretat alimentària duradora i sostenible per a tots 
els pobles del món.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 73515)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat general sobre el 
món agrari (tram. 255-00004/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Compliment dels 
acords de la resolució 671/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre el món agrari

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar compliment dels següents acords de la 
Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 
el món agrari: 

a) Epígraf setè de la Lletra a, Punt 1, Apartat II (pre-
sentar al Parlament un projecte de llei d’espais agraris).

b) Lletres a, d, f i g del Punt 3, Apartat II (sobre el Pro-
grama de desenvolupament rural (PDR) 2014-2020: 
aplicació, millora i futur període de programació).

c) Lletres b i c del Punt 6, Apartat II (mesures per 
avançar cap a una igualtat real de gènere en el món 
rural).
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d) Lletres d i j del Punt 2, Apartat V (promoció dels 
productes autòctons i de qualitat i l’equitat en el co-
merç dels productes agroalimentaris).

e) Lletres a i c del Punt 4, Apartat V (impulsar la ven-
da directa als consumidors i facilitar els ajuts Euro-
peus als grups de productors).

f) Lletra b del Punt 1, Apartat VI (Pla de formació dels 
professionals agraris).

g) Lletra d del Punt 2, Apartat VI (Recerca de mètodes 
fitosanitaris alternatius).

h) Lletra a de l’Apartat VII (simplificació administra-
tiva del Departament competent en matèria d’agricul-
tura i ramaderia).

Proposta de resolució 2. Política Agrària 
Comuna (PAC)

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

1. Impulsar una Política Agrària Comuna forta, eficaç 
i simplificada en favor de la pagesia professional i que 
reforci els ajuts directes del primer pilar.

2. La modificació immediata del model d’aplicació 
dels mecanismes facultatius de la reforma de la PAC, 
per adequar-los equitativament a l’agricultura i rama-
deria catalanes i eliminar els efectes de l’exclusió de 
les persones que no han disposat de drets de pagament 
únic.

3. Proposar, a la propera reunió de la Conferència Sec-
torial d’Agricultura, que el 5% del sobre nacional de la 
PAC es destini a les zones de muntanya.

4. Prioritzar, sense desatendre les estratègies i obliga-
cions establertes a la normativa de la Unió Europea 
de desenvolupament rural, de cara a la programació 
del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) pel 
període 2014-2020, la incorporació de joves, la mo-
dernització d’explotacions, les indemnitzacions com-
pensatòries amb limitacions naturals, les mesures 
agroambientals i l’agricultura i ramaderia ecològiques.

5. Garantir el finançament del nou PDR durant tot el 
període 2014-2020 i sol·licitar que els fons que no s’uti-
litzen en una Comunitat Autònoma puguin ser utilit-
zats en d’altres.

6. Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me-
di Ambient (MAGRAMA) que reclami la imposició 
de sancions per part de la Unió Europea a França per 
les destrosses a la fruita d’agricultors catalans al seu 
pas per Perpinyà i que adopti mesures urgents per ga-
rantir la lliure circulació efectiva de mercaderies entre 
els països membres, això com a reclamar que la Unió 
Europea estableixi mecanismes de control i estabilitat 
de preus per tal d’evitar que els productors hagin de 
vendre per sota del preu de producció.

Proposta de resolució 3. Mesures fiscals  
pels agricultors i ramaders

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

1. Estudiar la deducció autonòmica al tram de l’IRPF 
relacionada amb les mesures d’agroambient.

2. Sol·licitar al Govern de l’Estat l’aprovació de l’IVA 
reduït per a béns i serveis utilitzats en la producció 
agrícola.

3. Eliminar el cànon de l’aigua per a les explotacions 
ramaderes.

Proposta de resolució 4. Relacions del sector 
amb l’Administració Pública

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

1. Seguir impulsant mesures de simplificació adminis-
trativa i reducció de la burocràcia, com la finestreta 
única.

2. Facilitar l’accés al crèdit del sector agrari a través 
de l’Institut Català de Finances.

3. Presentar un calendari de pagament dels ajuts, prio-
ritzant el petit agricultor professional pel cobrament 
dels deutes pendents.

4. Aturar la reducció del pressupost del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natu-
ral per poder fer front a les necessitats del sector.

5. Instar i establir amb el Govern de l’Estat un calen-
dari de pagament de les expropiacions de terres per a 
la construcció de carreteres i altres infraestructures.

6. Aturar el tancament d’oficines del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natu-
ral arreu del territori i planificar-ne la distribució pel 
futur.

7. Impulsar mesures eficaces per evitar els efectes ad-
versos de les pedregades i altres imprevistos meteo-
rològics, mitjançant facilitats per a la contractació 
d’assegurances agràries i la instal·lació de xarxes an-
tipedra.

8. Realitzar estudis d’impacte agrari al conjunt de car-
reteres catalanes, facilitant el trànsit de vehicles espe-
cials agraris amb permisos de trànsit o vials de serveis 
a la xarxa.

Proposta de resolució 5. Cooperativisme Agrari 
Català

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

1. Destinar els recursos necessaris per desenvolupar el 
Pla Marc de Cooperatives.
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2. Obrir una convocatòria anual d’ajuts per tal d’im-
pulsar el Pla de Concentració, Intercooperació i Mo-
dernització de Cooperatives agràries (PCIM).

3. Defensar la viabilitat de les seccions de crèdit de les 
cooperatives agràries.

4. Impulsar ajuts per a la millora dels processos de 
transformació i comercialització, la formació dels pro-
fessionals i la internacionalització de les cooperatives 
agràries.

Proposta de resolució 6. Millora de la cadena 
alimentària i la comercialització

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

1. Impulsar el Pla Estratègic Nacional de Suport a 
l’Agricultura i l’Alimentació (PENSAA) per millorar 
la competitivitat del sector agroalimentari.

2. Avaluar el funcionament i possibles millores del Co-
di de bones pràctiques comercials al llarg de la cadena 
alimentària a Catalunya (CBPC) i la Llei 12/2013, de 2 
d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la 
cadena alimentària.

3. Potenciar l’Observatori Agroalimentari de Preus.

4. Defensar davant del Ministeri d’Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient i la Unió Europea que l’eti-
quetatge inclogui l’origen dels aliments.

5. Promocionar els productes locals i de proximitat, 
així com la diferenciació a través dels certificats de 
qualitat (indicació geogràfica protegida i denominació 
d’origen protegida).

6. Legislar, en l’àmbit de Catalunya, les organitza cions 
interprofessionals, els contractes tipus, les agrupaci-
ons de productors i l’actualització de les regula cions 
de les llotges.

7. Dotar de facilitats normatives, econòmiques i admi-
nistratives pels petits productors que vulguin fer ela-
boració i comercialització pròpia.

Proposta de resolució 7. Gestió dels purins

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

1. Presentar una proposta, a curt i llarg termini, per a 
la correcta gestió dels purins de les granges de Cata-
lunya per evitar problemes econòmics i de contamina-
ció, així com estudiar la viabilitat de destinar part dels 
fons del PDR pel seu tractament.

2. Presentar, juntament amb el Govern de l’Estat, una 
proposta de col·laboració financera amb les diferents 
plantes de purins del territori que garanteixi la seva 
viabilitat i continuïtat per tal d’evitar el col·lapse de pu-
rins i nitrats temporalment.

3. Estudiar la possibilitat de recuperar el Consorci de 
Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (Ges-
fer), entre diferents Departaments, per tal de concretar 
la accions a emprendre pel tractament de purins i fer-
tilitzants.

4. Continuar treballant per aconseguir l’aixecament 
total de les restriccions a les exportacions de porcí a 
Rússia i establir les relacions bilaterals amb el Govern 
Rus, amb coordinació amb els Governs de l’Estat i de 
la UE.

Proposta de resolució 8. Mesures per evitar  
els robatoris al camp

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

1. Augmentar la vigilància del Mossos d’Esquadra ar-
reu de les zones agràries i rurals i agilitzar les tramita-
cions de les denúncies.

2. Defensar una reforma del Codi Penal per endurir les 
penes en els casos de delinqüents reincidents.

3. Establir un sistema de traçabilitat de tots els produc-
tes agropecuaris que hi ha als mercats.

4. Establir un registre obligatori de compres de pro-
ductes agropecuaris per evitar la venda de productes 
robats.

Proposta de resolució 9. Infraestructures  
i energies renovables al món rural

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

1. Fixar les previsions de la legislatura en la planifica-
ció de regadius i xarxa de camins.

2. Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) arreu del territori 
per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar com-
petitivitat.

3. Impulsar bonificacions en el consum d’energia elèc-
trica a les explotacions agràries.

4. Fomentar la instal·lació d’energies renovables a les 
explotacions agràries.

5. Destinar recursos i impulsar el Pla General de Polí-
tica Forestal de Catalunya per tal de millorar l’aprofi-
tament forestal.

Proposta de resolució 10. Gestió de la fauna 
salvatge i gestió d’espais cinegètics

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

1. Impulsar la gestió eficient i correcta de la fauna sal-
vatge, amb l’establiment de criteris i directrius a se-
guir pels titulars dels espais cinegètics, amb la coor-
dinació de les funcions dels Serveis Territorials i dels 
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agents rurals per fer un control cinegètic efectiu de les 
poblacions, així com amb l’establiment de mecanis-
mes de garantia de la percepció de les corresponents 
indemnitzacions pels danys que es produeixin a les ex-
plotacions agràries, ja siguin causats per les espècies 
d’aprofitament cinegètic o per les protegides.

2. Avaluar i presentar una proposta de millora del fun-
cionament dels acompanyaments a les reserves nacio-
nals de caça.

3. Impulsar i aprovar un Projecte de Llei de Caça de 
Catalunya.

4. Donar compliment als acords i resolucions per tal de 
concretar el desplegament de carrera del Cos d’Agents 
Rurals i la convocatòria de les places C1.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida  
i Alternativa (reg. 73528 i 73541)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució subsegüent al De-
bat general sobre el món agrari (tram. 255-00004/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Defensa de la 
sobirania alimentària

El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar 
l’acord necessari per crear una comissió d’estudi sobre 
els cultius tradicionals i Organismes Modificats Ge-
nèticament (transgènics) iniciant un debat social am-
pli que permeti al Parlament de Catalunya enfrontar 
amb serenor i escoltant a totes les parts implicades, 
i tenint especialment en compte la Resolució 172/VII 
que instava al Govern de la Generalitat a regular la 
coexistència de les produccions transgèniques amb la 
resta de produccions, especialment amb les d’origen i 
qualitat diferenciades, la ILP impulsada per la socie-
tat civil entre els anys 2008 i 2009 en la que s’instava 
al Govern a declarar Catalunya com a Zona Lliure de 
Transgènics i els recents resultats del Multireferèndum 
celebrat el 25 de maig de 2014, on un 90% dels partici-
pants votava inequívocament a favor d’una Catalunya 
lliure de transgènics.

Proposta de resolució 2. Protecció del sòl 
agrícola i l’accés a la terra

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Presentar, en el proper període de sessions, el pro-
jecte de Llei de Protecció del Sòl Agrari, incorporant 
en el títol i els seus continguts l’Accés a la Terra, per 
tal que pugui ser debatut al Parlament amb la màxima 
celeritat possible.

2. Mentre aquesta llei no estigui aprovada incorporar 
unes mesures mínimes mitjançant les quals no es pu-
guin seguir anorreant les millors terres agràries del país, 
en la línia de disposicions existents en d’altres paï sos, 
com ara França. Entre aquestes mesures caldria:

a. En figures de planejament, classificar sempre com a 
sòl no urbanitzable els terrenys agrícoles en els quals 
existeixen regadius tradicionals i/o hagin estat objecte 
de concentració parcel·lària i/o de transformació recent 
en regadiu, o bé que estiguin inclosos en denominacions 
d’origen (qualificades o no), indicacions geogràfiques 
protegides o figures assimilables, o bé que juguin un pa-
per clau com a connectors ecològics i paisatgístics.

b. Iniciar els treballs per crear un Fons Públic de Ter-
res, Banc de Terres (o figura anàloga) com s’ha plan-
tejat, per exemple, en la Llei Gallega 7/2007 d’espais 
agraris, i a l’empara de la Llei 18/2001, de 31 de de-
sembre, d’orientació agrària, en el sentit de dotar de 
transparència el mercat de la terra, evitar els movi-
ments especulatius de concentració i facilitar l’entra-
da en el mercat de les terres de conreus on ha cessat 
l’activitat agrària.

c. Iniciar durant el proper exercici les modificacions 
legislatives en el Codi Civil de Catalunya, en el Decret 
244/1995 d’1 d’agost de 1995 que regula la Junta Dis-
tribuïdora d’Herències i les actuacions administratives 
de la successió per tal que les finques rurals, agrícoles 
i/o forestals abintestades passin a un Fons Públic de 
Terres i es puguin fer Acords amb entitats de custodia 
del territori i del tercer sector ambientalista, que avui 
queden excloses.

3. Assegurar la protecció i la continuïtat del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, contribuint a la seva via-
bilitat econòmica i impulsar mesures que fomentin la 
col·laboració entre el Parc Agrari i l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona (ESAB), ubicada al cam-
pus UPC de Castelldefels, com a instrument de poten-
ciació d’ambdues realitats. El suport al Parc Agrari i a 
la ESAB pot contribuir de forma positiva a la investi-
gació, a la promoció econòmica de la zona, a la crea-
ció d’ocupació, a la seguretat alimentària i al foment 
del consum de productes de proximitat.

4. Incrementar la presència de patrulles del Cos de 
Mossos d’Esquadra, dotades de mitjans suficients, a 
les zones rurals, per tal d’evitar al màxim els robatoris 
en zones agrícoles.
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Proposta de resolució 3. Racionalització  
de la política de regadius

El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar 
l’acord necessari per crear una comissió d’estudi que 
reflexioni sobre el model actual i el futur dels regadius 
a Catalunya. És de vital importància fer una reflexió 
conjunta de país entorn els regadius, es tracta d’una 
qüestió de país que sobrepassa les funcions del Govern 
de la Generalitat i que interpel·la directament a la res-
ponsabilitat de tota la societat civil, sindicats, comu-
nitats de regants, entitats socials i als diferents grups 
parlamentaris que composen la cambra.

Proposta de resolució 4. Compra pública de 
proximitat i el foment dels circuits curts

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Elaborar en el termini d’un any el Pla de Contractació 
Pública Alimentària de Proximitat a Catalunya que 
contempli en línia de la Proposta de resolució, impul-
sada per la campanya de l’entitat Justícia Global Ali-
mentària i ICV-EUiA: l’adquisició de productes agro-
alimentaris de proximitat per part de l’Administració 
de la Generalitat i de les entitats del sector públic; in-
cloure en els expedients de contractació pública crite-
ris de valoració de les ofertes contractuals basats en la 
qualitat; les característiques mediambientals i els cos-
tos del cicle de vida dels productes, així com també 
condicions especials d’execució dels contractes, amb 
la finalitat d’afavorir l’adquisició d’aliments de pro-
ximitat; incorporar en els referits expedients de con-
tractació, com a criteris de valoració de la qualitat, els 
aliments de temporada, la frescor i el temps entre la 
recol·lecció, sacrifici o elaboració i consum, així com 
les Denominacions d’Origen Protegides (DOP), les 
Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), les mar-
ques oficials de qualitat (entre aquestes, la Marca Q)  
i d’altres possibles identificacions; incorporar en  
el referits expedients de contractació, com a criteris 
de valoració de les característiques mediambientals  
i de costos del cicle de vida, la Producció Agrària Eco-
lògica (PAE), la Producció Integrada (PI) i la Venda 
de Proximitat.

Propostes, totes elles, que fomentaran l’impuls als 
mercats locals, la dinamització territorial i el suport al 
teixit empresarial de petita escala que segueix sent la 
base nuclear de la nostra economia i per tant la crea ció 
d’ocupació. Cal donar un pas més per tal de poder fer 
efectius aquests criteris aprovats i introduir- los en la 
contractació publica.

Proposta de resolució 5. Foment  
de l’agricultura i ramaderia ecològica

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Instar el Govern a rebutjar la proposta de reforma de 
l’actual sistema de producció ecològica a la Unió Euro-
pea que ha presentat la Comissió Europea (COM (2014) 

180 final) el passat 24 de març de 2014 i que deroga 
el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell de 28 
de juny de 2007 sobre producció i etiquetatge dels pro-
ductes ecològics i pel que es deroga el Reglament (CE) 
núm. 2092/91, perquè no té en compte la realitat de les 
produccions agràries mediterrànies i no tracta equitati-
vament els diferents operadors del sector. Fets que su-
posen un fre a l’activitat de la pagesia catalana cap a 
una producció més ecològica i que fins i tot poden re-
presentar una expulsió de tipologies d’explotacions ac-
tuals del sistema europeu de producció ecològica.

2. Donar suport al Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica, CCPAE, com a organisme públic 
certificador i autoritat de control i auditoria de Cata-
lunya de la producció agrària ecològica, garantint amb 
tots els mitjans necessaris la seva continuïtat i el seu 
bon funcionament.

3. Establir una línia de subvencions oberta a tots els 
operadors que cobreixi una part de les despeses de 
certificació equitativament.

Proposta de resolució 6. Foment de la gestió 
forestal sostenible i la valorització dels 
productes forestals

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Valoritzar i fomentar un mercat de la fusta i deri-
vats gradual que inclogui des de la fusta de qualitat 
per productes artístics, mobles, construcció d’alt valor 
afegit; un altre graó de menys exigència però amb pos-
sibilitats d’arribar a sectors més extensos; un altre seg-
ment inferior de contraxapats, aglomerats i retalls per 
parquets i revestiments i en darrer lloc la biomassa.

2. Fomentar la ramaderia extensiva i les pastures de 
sotabosc (branques, fulles, bardisses i altres elements) 
com un mitjà més de gestió forestal i d’avenç cap a un 
model ramader més sostenible.

3. Transferir les funcions, el personal i els recursos del 
Centre de la Propietat Forestal a la Direcció General 
de Medi Natural per millorar en la simplificació ad-
ministrativa, cercant els mecanismes que garanteixin 
la participació de tot el sector: propietaris, ens locals, 
grups de defensa natura i centres de recerca.

4. Limitar la utilització de la biomassa forestal, a la 
producció de calor, atenent criteris d’eficiència energè-
tica i en conseqüència, només instal·lar calderes on es 
pugui garantir un subministrament local i sostenible de 
biomassa al llarg del temps, considerant en la implanta-
ció de les instal·lacions l’energia consumida per a la se-
va obtenció i el conseqüent CO2 emès al llarg de tota la 
cadena des de la seva obtenció fins al seu consum final.

Proposta de resolució 7. Nou model de gestió  
de les dejeccions ramaderes

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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1. Exigir al Ministeri d’Indústria una moratòria, de 
mínim dos anys, en la retirada de les primes de coge-
neració per poder dur a terme les demandes d’ADAP 
(Associació pel Desimpacte Ambiental dels Purins) 
que inclouen la conversió a sistema de producció de 
combustible a base del metà produït pels purins i li-
mitar el consum de gas natural en proporció al metà 
produït per tal de reduir la dependència energètica als 
mínims possibles, també promovent així un camí cap 
a la sobirania energètica tot reduint l’emissió de gasos 
amb efecte hivernacle.

2. Denegar qualsevol sol·licitud que impliqui ampli-
ar la cabana porcina aplicant el principi de precaució 
per possible incompliment de la Directiva de Nitrats 
91/676/CEE a conseqüència de l’aturament sobtat de 
les plantes de cogeneració.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preo-
cupació per l’impacte negatiu de l’actual model d’ex-
plotació intensiu i de grans explotacions ramaderes i 
insta el Govern de la Generalitat a buscar solucions a 
mitjà i llarg termini amb tots els actors implicats per 
avançar en un canvi profund del model que passi pel 
foment de la ramaderia extensiva i de la producció eco-
lògica de qualitat, i per un pla gradual de reducció i  
redistribució de la cabana porcina, especialment la de-
dicada exclusivament a l’engreix, així com la millora 
de les pràctiques alimentàries amb la finalitat de reduir 
els residus generats pel sector i l’evident impacte en les 
emissions i la contaminació dels aqüífers i de l’entorn.

4. Realitzar un estudi en el termini de sis mesos del 
sector ramader però especialment el porcí per una 
canvi de model productiu del sector càrnic que per-
meti obrir pas al mercat als petits productors modifi-
cant les normes establertes que limiten la capacitat del 
productor artesà, la seva comercialització i obertura al 
mercat en general.

Proposta de resolució 8. Valoració de les 
funcions socioambientals de l’activitat 
agropecuària i forestal

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Avançar en les mesures socioeconòmiques perti-
nents per tal que altres sectors usuaris del bosc, dels 
espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, es co-
responsabilitzin financerament en el manteniment de 
l’espai i la millora de les condicions de vida dels qui en 
tenen la cura i custòdia.

2. Incloure en la Llei de Mesures Fiscals i Financeres 
del 2015 o mitjançant altres instruments, mesures fis-
cals i econòmiques per promoure els acords de custo-
dia del territori a totes les associacions del tercer sec-
tor, amb finques agropecuàries i forestals.

3. Establir una deducció autonòmica a l’IRPF rela-
cionada amb les mesures agroambientals i de canvi 
climàtic, d’agricultura ecològica, de benestar animal  

en ramaderia ecològica, d’inversions no productives en  
xarxa natura 2000 i zones de muntanya, de compen-
sació de les zones amb limitacions naturals i altres li-
mitacions específiques, també per a les indemnitza-
cions per limitacions a l’activitat agrícola i ramadera 
en Xarxa natura 2000. Deducció que només cobrirà la 
part no compensada dels costos addicionals i les pèr-
dues d’ingressos que no quedin coberts per les ajudes 
de la PAC per tal d’evitar el doble finançament.

Proposta de resolució 9. Canvi de rumb  
en la gestió pesquera catalana

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Garantir que en el procés de participació sobre el 
repartiment i distribució a Catalunya de la quantitat 
regionalitzada del Fons Europeu Marítim i Pesquer 
2014-2020 es prioritzi el finançament de les mesures 
aprovades durant el debat monogràfic parlamentari.

2. Establir mesures de vigilància i control per tal d’as-
segurar el compliment de la normativa existent en 
l’àmbit pesquer i concretament la referida a les arts de 
pesca, a la potència dels motors i a les incursions en 
àrees protegides, etc.

3. Iniciar un procés d’informació pública per arribar a 
un acord social amb les parts implicades que impedei-
xi les noves prospeccions d’hidrocarburs a les costes 
catalanes.

4. Establir un marc de gestió català de la pesca gene-
ralitzant el model que s’ha aplicat al Sonso i la gam-
ba blanca, aprovant durant la legislatura un calendari 
d’elaboració i posada en marxa dels Plans de gestió 
pesquera, per zones o per pesqueries o ambdós, com 
element imprescindible per fer una gestió sostenible 
ecològicament i econòmica i què garanteixi el futur 
del sector.

5. Elaborar un Informe Anual de l’estat de les pesque-
ries de Catalunya per tal de conèixer amb criteris ci-
entífics com estan els estocs i poder aplicar els indi-
cadors als plans de gestió, a l’establiment de vedes, 
disminució/eliminació del descarts, etc. per aconse-
guir un bon estat ecològic el 2020 (RMS, rendiment 
màxim sostenible)

6. Establir una línia d’ajuts directes del Fons Europeu 
Marítim i Pesquer 2014-2020 per a pagar els mariners 
forçosament aturats durant els períodes de veda i que 
no hagin d’utilitzar l’atur al mateix temps que s’imple-
menten fórmules de diversificació de l’activitat o for-
mació durant aquests períodes.

7. Fomentar la pesca artesanal costanera a Catalunya 
coneguda també com arts menors o sigui la que no 
utilitza l’arrossegament, atès que és més selectiva i té 
més baix impacte sobre el medi, al mateix temps ela-
borar un pla de transició per anar reduint i reconver-
tint progressivament la pesca de l’arrossegament que 
hauria d’estar acabat l’any 2023.
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8. Ampliar les Reserves Marines fins arribar el 2020 
al 10% de la superfície marina tal i com requereix el 
Conveni de les Nacions Unides sobre diversitat Biolò-
gica 2020 i dotar els recursos públics que garanteixin 
el manteniment i l’efectiva protecció.

9. Promoure mesures efectives per garantir la traçabi-
litat i l’etiquetatge de comercialització de cara al con-
sumidor promovent un Codi de bones pràctiques amb 
Mercabarna atès que distribueix el 95% del peix que 
es comercialitza per tal què faci un etiquetatge comer-
cial que garanteixi la informació al consumidor.

10. Prioritzar les instal·lacions d’aqüicultura de baix 
impacte ambiental i aprovar durant aquesta legislatura 
el procediment administratiu per tal de decidir i auto-
ritzar les instal·lacions d’Aqüicultura, què per una part 
simplifiqui els complicats tràmits administratius actu-
als i per altra permeti participar en el procés a totes 
les parts afectades, ajuntament, pescadors de la zona, 
confraries i grups ecologistes ateses les conseqüènci-
es sistèmiques que se’n deriven d’aquest tipus d’instal-
lacions.

Proposta de resolució 10. Front català  
a Europa que blindi les normatives euro pees 
amenaçades en el Tractat de Comerç Bilateral 
Transatlàntic entre Europa i Estats Units

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Instar el Govern de l’Estat a mostrar formalment da-
vant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig 
de l’actual text de proposta d’Associació Transatlàn-
tica per al Comerç i la Inversió (TTIP) entre la Unió 
Europea i Estats Units, que vulnera el principi de pre-
caució, principi, per exemple que es va aplicar amb la 
carn tractada amb hormones i clor de la que es va pro-
hibir la importació, la legislació ambiental i pot tenir 
greus conseqüències sobre la seguretat alimentària.

2. Informar amb regularitat al Parlament i al sector 
agropecuari, pesquer i alimentari de la documentació 
que es generi i els avenços de les negociacions espe-
cialment en les demandes dels lobbies, les possibles 
vulneracions en les clàusules socials i ambientals de la 
contractació pública i la protecció dels sectors econò-
mics i els bens públics essencials per a la vida.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Hortènsia Grau Juan 
i Sara Vilà Galan, diputades del GP ICV-EUiA

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 73529)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-

ticle 133 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució, subsegüents al Debat 
general sobre el món agrari (tram. 255-00004/10).

Proposta de resolució 1. Incompliment  
de la Resolució 671/VIII, del Parlament  
de Catalunya, sobre el món agrari

L’any 2008 el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Resolució 671/VIII, sobre el món agrari. Moltes de les 
resolucions aprovades aleshores no han estat compler-
tes pel Govern de la Generalitat. No obstant el temps 
transcorregut, una part d’aquestes contenen mandats i 
objectius rellevants per al present i futur immediat, els 
quals han de ser tinguts en compte de cara al nou perí-
ode de programació dels fons europeus.

Per aquests motius: 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
compliment als següents apartats de la Resolució 671/
VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari: 

a) Gestió d’espais agraris i silvícoles de l’apartat II. 
Polítiques destinades al desenvolupament rural soste-
nible del territori.

– Protegir i promoure el sòl per a usos agraris i l’efi-
ciència d’aquests usos per tal d’incrementar la capaci-
tat de producció alimentària de Catalunya.

– Treballar per l’aprovació d’un pla interdepartamen-
tal per a l’optimització dels recursos derivats de la sil-
vicultura i de les explotacions forestals, tant des del 
punt de vista de la gestió com des del punt de vista de 
la diversitat econòmica de les explotacions.

b) Respecte a la nova programació i execució del Pro-
grama de desenvolupament rural de Catalunya, perío-
de 2014 - 2020.

– Assegurar una execució anual òptima del PDR, en-
tenent per execució òptima una despesa pública total 
anual ajustada al màxim a les previsions de cada anua-
litat i a les necessitats reals de cada any.

– Millorar els ajuts a les inversions en explotacions agrà-
ries i a les adreçades a la diversificació de les rendes, i 
també a les inversions en comú d’explotacions diverses, 
i eliminar restriccions, llevat de les derivades de la nor-
mativa comunitària i de l’adequació i la viabilitat de les 
explotacions.

– Millorar els ajuts de les mesures agroambientals i de 
benestar animal destinades al foment de la producció 
integrada i de la producció agrària ecològica, i equipa-
rar-los, tenint en compte els preus i costos a Catalunya.

c) Mesures per a avançar cap a una igualtat real de gè-
nere en el món rural de l’apartat II. Polítiques destina-
des al desenvolupament rural sostenible del territori.

– Afavorir la participació de les dones pageses en tots 
el àmbits sindicals, professionals, cooperatius i polítics.
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– Visibilitzar i reconèixer les tasques que les dones pa-
geses exerceixen dins el marc de l’explotació familiar 
agrària, i donar suport a llurs iniciatives productives, 
comercials i de gestió com una eina fonamental per a 
afavorir la gestió i l’equilibri territorials.

d) Promoció i comercialització dels productes agroali-
mentaris de l’apartat V. L’alimentació, l’agroindústria 
i els mercats.

– Incrementar d’una manera efectiva el foment de la 
promoció del consum dels productes autòctons amb 
distintius de qualitat o origen certificats i modificar a 
l’alça la limitació del volum de l’import per beneficiari 
o beneficiària fins al qual es poden rebre ajuts, d’acord 
amb la mesura d’informació i promoció de productes 
en el marc de programes de qualitat dels aliments, i 
també estendre-hi l’accés, com a beneficià ries, a les 
entitats sense afany de lucre que vulguin participar en 
aquest tipus d’actuacions.

– Treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el co-
merç i la distribució dels productes agroalimentaris, 
garantint els recursos humans i materials sufi cients 
per a dur a terme de manera coordinada i sinèrgi-
ca una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, 
d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, 
comerç, consum, sanitat i fraus alimenta ris) per a as-
segurar el compliment de les normes que regulen el 
mercat, la competència i el comerç agroalimentaris.

e) Xarxes de proximitat i cerca de nous canals de ven-
da de l’apartat V. L’alimentació, l’agroindústria i els 
mercats.

– Fomentar l’impuls de sistemes i canals de venda que 
permetin escurçar la distància entre productors i con-
sumidors, prioritzant la venda directa als consumidors 
i modificant la normativa que impedeix la venda di-
recta en espais públics a les agrupacions de productors 
amb personalitat jurídica pròpia.

– Establir que els grups de productors en què els pa-
gesos professionals són majoritaris siguin prioritaris i 
tinguin dret a assolir el màxim ajut permès per la Unió 
Europea en les línies d’ajut a la transformació i la co-
mercialització agroalimentàries.

f) La formació com a element irrenunciable per a mi-
llorar la competitivitat del conjunt del sector agrari de 
l’apartat VI. Gestió del coneixement i el valor afegit, 
garantint-ho també a la nova programació i execució 
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya, 
període 2014 - 2020.

g) Recerca, desenvolupament, innovació i transferèn-
cia tecnològica de l’apartat VI. Gestió del coneixement 
i el valor afegit.

– Establir i desenvolupar a curt, mitjà i llarg termi-
ni un programa de recerca de mètodes alternatius a la 
important caiguda de matèries actives fitosanitàries i 
de medicaments veterinaris.

h) L’administració agrària, el servei a la ciutadania i 
les relacions amb altres administracions.

– Simplificar la gestió del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, i aplicar la seguretat 
jurídica mitjançant actuacions i pressupostos plurien-
nals en projectes privats en què la maduració i l’exe-
cució requereixen més d’un exercici pressupostari i 
per als compromisos pluriennals de la mateixa pagesia 
amb l’Administració.

2. Tanmateix, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern a: 

a) Impulsar totes les mesures que siguin necessàries 
per a establir un sistema d’assegurances agràries que 
esdevingui una veritable eina de consolidació de la vi-
abilitat de les explotacions agràries permetent que el 
cost de l’assegurança sigui assumible pel sector per les 
diferents línies i que les cobertures estiguin adaptades 
a la realitat dels riscos de Catalunya.

b) Modificació del règim d’ús del sòl no urbanitzable, 
amb l’objectiu de permetre la construcció d’un nou ha-
bitatge familiar destinat als membres directes de la fa-
mília dedicats a l’activitat agrícola o ramadera.

Proposta de resolució 2. Promoció, consum  
i comerç internacional dels productes 
agrícoles

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

1. Recolzar fermament la promoció del producte català.

2. Incrementar els recursos per al foment de la inter-
nacionalització en el sector agroalimentari, establint 
mesures decidides per a la introducció i coneixement 
dels diferents mercats de destí i el seu funcionament i 
condicions, així com accions per a facilitar els tràmits 
administratius.

3. Control del producte exterior i exigència de les ma-
teixes garanties de qualitat i seguretat alimentària que 
a la resta de productes europeus.

4. Després dels darrers atacs a camions que trans-
portaven fruita dolça des de Catalunya a tot Europa, 
sol·licitar la implantació de mesures de protecció del 
transport internacional dels productes i mercaderies 
catalans.

5. Sol·licitar al Govern d’Espanya que exigeixi a la 
Unió Europea l’establiment de mesures per a garantir 
la lliure circulació de mercaderies cap a Europa.

Proposta de resolució 3. Mesures legislatives 
per a la millora de la transparència en els 
mercats

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar al Parlament un conjunt d’iniciatives 
legislatives que permeti la regulació a Catalunya, de 
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les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupa-
cions i organitzacions de productors, així com l’actua-
lització de la regulació de les llotges i altres mecanis-
mes que assegurin la transparència dels mercats.

Proposta de resolució 4. Mesures fiscals  
per a potenciar l’activitat de les explotacions 
agràries i ramaderes

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

1. Compensar el gravamen autonòmic de l’impost so-
bre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs 
per a agricultors, ramaders i silvicultors amb l’import 
de la recaptació a Catalunya de l’1 d’agost del 2004 al 
27 de febrer del 2010.

2. Compensar anualment el tipus impositiu autonòmic 
de l’impost d’hidrocarburs per a agricultors, ramaders 
i silvicultors des de l’1 de gener del 2013, una vegada 
liquidada la recaptació de cada exercici a Catalunya.

La compensació s’efectuarà mitjançant l’aportació 
dels fons a la Fundació de la Pagesia de Catalunya, que 
els haurà de destinar a la recerca i innovació agroali-
mentària i forestal, inclosa la gestió i coordinació de 
les activitats per fer possible l’aplicació dels fons a les 
seves finalitats.

Els imports corresponents a les recaptacions anteriors 
al 2013 s’hauran d’haver abonat a la Fundació de la 
Pagesia de Catalunya abans d’acabar l’execució del pe-
ríode de programació 2014 - 2020 dels fons europeus 
adreçats a la recerca i innovació.

3. Establir una deducció autonòmica a l’IRPF rela-
cionada amb les mesures d’agroambient i clima i d’a-
gricultura ecològica, la de benestar animal en ramade-
ria ecològica, la d’inversions no productives en xarxa 
natura 2000 i zones de muntanya i la de compensació 
de les zones amb limitacions naturals i altres limita-
cions específiques, així com, per a les indemnitzaci-
ons per limitacions a l’activitat agrícola i ramadera en 
Xarxa natura 2000. Aquesta deducció només tindrà 
en compte, amb l’objecte d’excloure la possibilitat de 
doble finançament, la part no compensada dels cos-
tos addicionals i les pèrdues d’ingressos com a conse-
qüència de les obligacions, compromisos o limitacions 
específiques reflectides i justificades en el Programa 
de Desenvolupament Rural de Catalunya i el de les 
pràctiques contemplades en l’article 43 del Reglament 
(UE) 1307/2013.

4. Eliminar el Cànon de l’Aigua a les explotacions ra-
maderes.

Proposta de resolució 5. Pagament dels deutes 
de la Generalitat de Catalunya al sector 
agrari

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en 
compte, l’especial situació de vulnerabilitat financera i 

econòmica de les petites i mitjanes explotacions agrà-
ries i forestals catalanes el titular de les quals és una 
persona agricultora professional, en la gestió dels pa-
gaments de les quantitats pendents d’abonar per les di-
ficultats de tresoreria a la que es veu sotmès, conside-
rant preferent l’abonament dels ajuts, indemnitza cions 
i expropiacions pendents als agricultors professionals 
o a les seves explotacions.

Proposta de resolució 6. Contracte Global 
d’Explotació d’incorporació de joves  
i d’inversions a les explotacions agràries

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a obrir una convocatòria de Contracte Global 
d’Explotació d’incorporació de joves i d’inversions a 
les explotacions agràries, després d’haver enviat a la 
Comissió Europea la proposta de PDR de Catalunya 
període 2014-2020, amb el corresponent pressupost 
pluriennal i condicionant la resolució de les sol·licituds 
a l’aprovació del PDR de Catalunya per part de la Co-
missió Europea i, si s’escau, a l’adaptació de les con-
dicions de la convocatòria als termes de l’esmentada 
aprovació.

Proposta de resolució 7. Pla de regadius

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fixar, durant el proper mes i prèvia concer-
tació amb els representants del sector, els objectius 
d’aquesta legislatura pel que fa a les previsions d’exe-
cució de la planificació de regadius.

Proposta de resolució 8. Vertebració del sector 
agropecuari

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

1. Posar a l’abast del sector durant els pròxims anys 
els instruments necessaris per desenvolupar les actua-
cions que es derivin del Pla Marc del Cooperativisme 
Agrari Català.

2. Consolidar el Pla de concentració, intercooperació i 
modernització (PCIM) amb convocatòries d’ajuts anu-
als (de caràcter plurianual) i amb pressupost suficient 
per al foment de la concentració, la intercooperació i 
la modernització de les cooperatives a Catalunya.

3. Defensar el model de les seccions de crèdit de les 
cooperatives com un instrument de finançament útil i 
característic del cooperativisme agrari català i de re-
truc, per a la comunitat rural. Així mateix, a exercir 
les seves funcions de control i supervisió sobre les co-
operatives de crèdit i les seccions de crèdit d’aquestes.

4. Assegurar la convocatòria anual, amb pressupost 
suficient, de la línia d’ajuts per a la millora dels proces-
sos de transformació i comercialització dels pro duc  tes 
agrícoles delimitant els beneficiaris d’acord amb les 
conclusions de la Comissió de Seguiment de la refor-
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ma de PAC impulsada pel DAAM (document subscrit 
el març de 2012 per les entitats membres de la Taula 
Agrària i tots els grups parlamentaris).

5. Disposar de recursos suficients per fomentar la cultu-
ra empresarial i la formació a les cooperatives agràries 
per tal de formar i sensibilitzar els diferents protagonis-
tes de les cooperatives (consells rectors, directius, tre-
balladors i socis) per potenciar la cultura empresarial i 
el model de cooperativisme agrari de futur.

Proposta de resolució 9. Lluita contra  
els robatoris al camp

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

1. Augmentar la vigilància dels Mossos d’Esquadra 
arreu de les zones agràries i rurals i que s’agilitzin els 
processos en la tramitació de les denúncies.

2. Augmentar la coordinació dels Mossos d’Esquadra 
amb la resta d’agents de l’autoritat, especialment amb 
el cos dels Agents Rurals.

3. Incloure en les obligacions considerades com a re-
llevants per a la seguretat ciutadana l’establiment d’un 
sistema de traçabilitat de tots el productes agropecua-
ris i dels instruments i medis que s’usen per a la seva 
obtenció que hi ha als mercats i les ferrovelleres.

4. Estudiar la viabilitat d’implantar un sistema per tal 
d’establir un registre d’operacions de les compres de 
tots el productes agropecuaris i dels instruments i mit-
jans que s’usen per la seva obtenció, per fer possible 
la vigilància i dissuasió en la revenda dels productes 
agraris o mitjans de producció robats.

5. Fer un ús efectiu del decomís preventiu dels vehi-
cles usats en els robatoris amb la finalitat d’evitar que 
tornin a ser utilitzats per la comissió de nous delictes i 
evitar la pèrdua d’elements de prova del delicte.

6. Formar els Mossos d’Esquadra en tots els canvis 
normatius i elements que es deriven d’aquesta Reso-
lució i dels instruments i mitjans que la pròpia pagesia 
usa per identificar els seus elements afectes a l’activitat 
productiva.

Proposta de resolució 10. Pesca

El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya a: 

1. Fer efectius, durant el tercer trimestre del 2014, els 
pagaments compromesos pel Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural corresponents als exercicis 2013 i 2014 amb les 
confraries de pescadors de Catalunya i les seves fede-
racions.

2. Elaborar plans de gestió específics per a la pesa 
d’arrossegament, de cerclatge i arts menors de Catalu-
nya, així com activar el pla de gestió d’arts menors de 

la zona del Maresme, iniciat per la Federació Territori-
al de Confraries de Pescadors de Barcelona l’any 2010.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 73539)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
132 i 133 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
general sobre el món agrari (tram. 255-00004/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Regulacions de mercat

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

a) Presentar al Parlament un paquet legislatiu que per-
meti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les in-
terprofessionals, els contractes tipus, les agrupa cions i 
organitzacions de productors, així com l’actua lització 
de la regulació de les llotges i altres mecanismes que 
assegurin la transparència dels mercats.

b) Aplicar el Codi de Bones Pràctiques comercials per 
aconseguir, de cara al futur i en el marc d’una nova re-
alitat política, una relació d’equilibri entre els diferents 
agents de la cadena alimentària i, al mateix temps, 
impulsar la feina de l’Observatori Agroalimentari de 
Preus amb l’objectiu d’oferir al consumidor la infor-
mació suficient i necessària que li permeti una compra 
objectiva.

c) Vetllar pel compliment del Reglament UE 1169/2011, 
de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària, la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de 
Catalunya i la Llei de l’Etiquetatge per tal de defensar 
tant els drets dels productors com dels consumidors.

d) Reforçar l’Autoritat Catalana de la Competència i 
l’Agència Catalana de Consum per tal que esdevin-
guin veritables instruments de control.

e) Treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el 
comerç i la distribució dels productes agroalimenta-
ris, garantint els recursos humans i materials sufici-
ents per a dur a terme de manera coordinada i sinèr-
gica una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, 
d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, 
comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a as-
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segurar el compliment de les normes que regulen el 
mercat, la competència i el comerç agroalimentaris.

f) Vetllar perquè els acords amb països tercers de fora 
de la UE respectin la legislació vigent en matèria de 
control sanitari i agroalimentari i dur a terme controls 
exhaustius dels productes d’aquests països per garan-
tir-ne la seva qualitat i traçabilitat als mateixos nivells 
que els exigits als productes locals.

g) Elaborar en el termini d’un any el Pla de Contracta-
ció Pública Alimentària.

h) Impulsar campanyes de promoció del productes ca-
talans de qualitat (IGP, DOG i agricultura ecològica 
i integrada) per tal de fomentar el valor cultural de la 
dieta mediterrània com a principal font de salut, mit-
jançant el consum de productes locals i de proximitat i 
la seva distribució comercial també a les agrobotigues.

i) Promoure la candidatura de la cuina catalana com a 
patrimoni immaterial de la humanitat.

Proposta de resolució 2. Desenvolupament 
rural

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

a) Realitzar, conseqüentment a l’acord arribat entre les 
organitzacions sindicals, la Federació de Cooperati-
ves Agràries de Catalunya, els representants del medi 
natural i el Departament d’Agricultura, les actuacions 
oportunes per tal de garantir el finançament autonò-
mic del Programa de Desenvolupament Rural de Ca-
talunya 2014-2020 (PDR 14-20), donant compliment 
a la programació inicial del programa, respectant les 
prioritats del mateix, i assegurant una execució anu-
al òptima, ajustada el màxim a les previsions de cada 
anualitat.

b) Dotar suficientment el pressupost del 2015, per tal 
d’atendre la totalitat dels pagaments pendents del PDR 
2007-2013, tenint en compte que l’any 2015 és l’any de 
tancament del Programa de Desenvolupament Rural 
de Catalunya 2007-2013 (PDR 07-13), i que cal garan-
tir la no pèrdua de fons comunitaris.

c) Desenvolupar unes estratègies de Desenvolupament 
integral per les comarques definides com a rurals en 
l’actual PDR, a utilitzar quan sigui possible el sistema 
plurifons que permet la Unió Europea en el nou perí-
ode de programació, i a coordinar totes les accions de 
govern en aquests àmbits.

d) Estudiar la possibilitat d’obrir anticipadament una 
convocatòria de Contracte Global d’Explotació d’in-
corporació de joves i d’inversions a les explotacions 
agràries, després d’haver enviat a la Comissió Europea 
la proposta de PDR de Catalunya període 2014-2020, 
amb el corresponent pressupost pluriannal i condici-
onant la resolució de les sol·licituds a l’aprovació del 
PDR de Catalunya per part de la Comissió Europea i, 

si s’escau, a l’adaptació de les condicions de la convo-
catòria als termes de l’esmentada aprovació.

e) Realitzar, en el proper període de sessions, els estudis 
necessaris per a valorar l’establiment a Catalunya d’un 
instrument d’estabilització d’ingressos, adreçat exclusi-
vament a les explotacions agràries prioritàries, mitjan-
çant la mutualització del risc en el marc del PDR.

Proposta de resolució 3. Pla estratègic 
nacional de suport a l’agricultura  
i l’alimentació (PENSAA)

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, dins del següent període de sessions, a: 

a) Crear un programa governamental per a l’elaboració 
del PENSAA que, sota una direcció i una metodologia 
consensuada, estableixi les línies bàsiques i polítiques 
necessàries a adoptar per a cadascun dels territoris del 
país on el sector agroalimentari hi és present.

b) Promulgar en el termini d’un any una llei de des-
envolupament rural que reculli els principis del PEN-
SAA i faciliti la seva aplicació integral en les comar-
ques definides com a rurals.

Proposta de resolució 4. I+D, innovació, 
transferència i formació

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

a) Dotar pressupostàriament i executar el Pla de Re-
cerca, Innovació i Transferència Agroalimentària i 
Rural per al període 2013-2020 en la redacció del qual 
hi van participar els principals agents del sector agro-
alimentari i de recerca en aquest àmbit. El Pla ha de 
ser el full de ruta per a fer de la Recerca i la Innovació 
l’eix fonamental del desenvolupament del sector agro-
alimentari i rural de Catalunya.

b) Iniciar de manera immediata els treballs amb els 
consells comarcals i els representants dels ens locals 
per a modificar els decrets 160/1996 i 161/1996, sobre 
els serveis escolars de menjador i de transport escolar, 
per tal d’adequar-los a l’article 6 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, que estableix ajuts per als 
alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nu-
clis de població allunyats o en zones rurals, per tal de 
reconèixer la singularitat de diversos centres escolars 
i garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats d’accés 
al transport escolar, atenent la naturalesa del despla-
çament i el nivell de renda de les famílies, vetllant per 
tal que cap família resti fora d’aquest servei per raons 
socioeconòmiques.

c) Consolidar el model d’Escoles de Capacitació Agrà-
ria i la seva adscripció al DAAM per assegurar aques-
ta orientació específica de les esmentades escoles al 
sector, atès que la formació, especialment la reglada 
i la contínua, són essencials per al desenvolupament 
del sector.
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d) Continuar treballant perquè les escoles agràries ac-
tuïn com a motor de formació, informació i de canvi.

e) Analitzar l’oferta formativa al món rural, en especi-
al d’FP, que existeix al territori, analitzar les necessi-
tats i apostar per implementar la formació en aquells 
àmbits, sectors i estudis lligats al territori per imple-
mentar, per al curs acadèmic 2015-2016, una oferta 
formativa al món rural, en especial d’FP, adequada a 
la realitat socioeconòmica del territori.

f) Incorporar en els materials educatius de manera su-
ficient i efectiva, en l’educació i la formació reglada, el 
coneixement dels valors saludables, culturals, socials 
i econòmics tant dels aliments, com dels espais on es 
produeixen.

g) Promoure acords amb les universitats catalanes i els 
centres educatius per a fer formació a distància.

h) El Servei d’Ocupació de Catalunya contemplarà a 
les bases de la convocatòria pel 2015 de subvencions 
per a la realització de programes de formació i inser-
ció laboral per a joves, l’ampliació com a beneficiaris 
de la formació els ajuntaments i els consells comar-
cals, o si s’escau a nivell intercomarcal, sempre que el 
nombre de persones inscrites sigui igual o superior a 
10 alumnes. També permetrà la contractació directa 
de l’alumnat, un cop finalitzada la formació, per part 
dels ens locals dels municipis de menys de 1.000 ha-
bitants. Excepcionalment, el SOC podrà contemplar 
altres fórmules d’inserció en administracions locals o 
comarcals amb independència de la seva població, en 
entorns rurals amb manca acreditada d’empreses on 
poder inserir els alumnes.

i) Potenciar l’estratègia de recerca i innovació per a 
l’especialització intel·ligent de Catalunya amb l’objec-
tiu de desenvolupar les tecnologies de la informació i 
la comunicació en la producció agrícola i ramadera in-
closes en un dels àmbits sectorials líder (àmbit alimen-
tari) que preveu l’estratègia catalana del RIS3CAT.

Proposta de resolució 5. Mesures 
agroambientals

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

a) Fomentar aquelles estratègies que millor afavorei-
xin la compatibilitat de la rendibilitat econòmica de 
les explotacions amb la conservació dels valors natu-
rals, i promoure la col·laboració entre els productors 
agraris i les organitzacions del tercer sector.

b) Redactar un Codi de Bones Pràctiques pel sector 
agrari català, que ha de definir les actuacions a dur a 
terme en el desenvolupament de l’activitat diària pròpia 
del sector, en concertació amb el sector i amb la partici-
pació de totes les organitzacions que formen part de les 
taules sectorials del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

c) Avaluar els mecanismes de compensació del grava-
men autonòmic de l’impost sobre les vendes minoristes 
de determinats hidrocarburs per a agricultors, rama-
ders i silvicultors amb l’import de la recaptació a Ca-
talunya de l’1 d’agost del 2004 al 27 de febrer del 2010.

d) Compensar anualment el tipus impositiu autonòmic 
de l’impost d’hidrocarburs per a agricultors, ramaders 
i silvicultors des de l’1 de gener del 2013, una vegada 
liquidada la recaptació de cada exercici a Catalunya, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

e) La compensació es podrà efectuar mitjançant l’apor-
tació dels fons a la Fundació de la Pagesia de Catalu-
nya, que els haurà de destinar a la recerca i innovació 
agroalimentària i forestal, inclosa la gestió i coordina-
ció de les activitats per a fer possible l’aplicació dels 
fons a les seves finalitats, abans d’acabar l’execució del 
període de programació 2014-2020 dels fons europeus 
adreçats a la recerca i innovació.

f) Impulsar la Taula de Fertilització com a organis-
me de referència a Catalunya en la gestió de les dejec-
cions ramaderes, formada per les organitzacions que 
formen part de la Comissió Interdepartamental de Ni-
trats i Dejeccions Ramaderes i per les associacions de 
les taules sectorials de ramaderia, que aprofundeixi en 
la fixació de criteris agronòmics en la utilització de 
les dejeccions ramaderes com a adob orgànic i estudiï 
alternatives pràctiques i aplicables per l’aprofitament 
energètic de les dejeccions ramaderes.

g) Impulsar les energies renovables com el biogàs o 
l’energia solar i l’energia eòlica de baixa intensitat, 
i estudiar, en aquest sentit, la possibilitat de refor-
çar, amb una línia específica, l’impuls a la producció 
d’energies renovables dirigida a les explotacions agrí-
coles i ramaderes.

Proposta de resolució 6. Entorn social  
i familiar: dona, joves, habitatge i seguretat

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

a) Aconseguir un veritable equilibri de gènere en tots 
els àmbits del món rural i marítim que contribueixi a 
fer possible un creixement econòmic i territorial equi-
tatiu lligat a la qualitat de vida.

b) Definir estratègies, en el proper període de sessions, 
adreçades a mantenir el model d’explotació d’econo-
mia familiar agrària que permeti un desenvolupament 
social, econòmic i territorial sostenible vinculat a di-
versos àmbits del desenvolupament rural.

c) Continuar desenvolupant les mesures de l’apartat 
XIII aprovades a la Resolució 301/X del Parlament de 
Catalunya sobre la situació de la Joventut.

d) Revisar les normes urbanístiques en masies i petits 
nuclis rurals, en el marc de la futura llei de territori 
i fomentar l’accés a l’habitatge amb l’objectiu de fa-
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cilitar l’arrelament dels joves al món rural i evitar el 
despoblament. Igualment, s’insta a revisar les normes 
urbanístiques i de qualificació d’ús del sòl agrari, per 
aconseguir que l’activitat econòmica i de producció de 
proximitat sigui possible a l’explotació, garantint la se-
guretat alimentària.

e) Mantenir els contactes amb els sindicats agraris per 
tal de reforçar la prevenció de delictes i la vigilància 
dels Mossos d’Esquadra arreu de les zones agràries i 
rurals, i continuar promovent la denúncia dels fets de-
lictius que es cometen.

f) Garantir que la coordinació dels Mossos d’Esqua-
dra amb la resta d’agents de l’autoritat, especialment 
amb el Cos d’Agents Rurals, permeti assolir amb efi-
càcia els objectius de seguretat en el món rural i preve-
nir la comissió de delictes.

g) Continuar instruint els Mossos d’Esquadra en tots 
els canvis normatius i en les eines de prevenció i in-
vestigació de delictes que afecten aquest sector de pro-
ducció, especialment pel que fa a la determinació del 
dany causat, es tindrà en compte amb caràcter indicia-
ri la declarada per l’afectat.

h) Valorar amb criteris d’eficiència la possible implan-
tació d’un sistema de traçabilitat de tots el productes 
agropecuaris i dels instruments i medis que s’usen per 
a la seva obtenció, que permeti la prevenció i la in-
vestigació dels delictes que afecten a aquest sector de 
producció.

i) Estudiar la viabilitat d’implementar un sistema eficient 
de comunicació i registre d’operacions de les compres de 
determinats productes agropecuaris i dels instruments i 
mitjans que s’usen per la seva obtenció, que permeti la 
prevenció i la investigació dels delictes que afecten a 
aquest sector de producció.

j) Fomentar la coordinació entre l’autoritat judicial, el 
Ministeri Fiscal i la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra per tal que el decomís preventiu dels vehi-
cles usats en els robatoris compti amb totes les garan-
ties necessàries per complir amb la finalitat probatòria 
dins el procés penal, alhora que serveixi a la finalitat 
d’evitar l’ús d’aquests vehicles amb l’objecte de come-
tre nous delictes.

Proposta de resolució 7. Regadius 

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

a) Fixar objectius perdurables pel que fa a la previsió i 
execució de regadius. En la desena legislatura els ob-
jectius s’hauran de fixar després de l’aprovació de la 
present resolució. Es consideraran prioritat les actua-
cions per acabar els que es troben en fase d’execució 
i de modernització de les zones de regadiu tradicional 
mitjançant sistemes més eficients en l’ús de l’aigua i es 
tindran en compte en els objectius el desenvolupament 
de la indústria agroalimentària que acompanyi a les 

produccions fetes en base als regadius. Aquests objec-
tius s’hauran de fixar dins dels propers dotze mesos i 
es consultarà prèviament als representants del sector.

b) Posar en valor els nostres regadius a la societat ci-
vil catalana, com a garantia de seguretat alimentària, 
de proveïment d’aliments de qualitat i de proximitat i 
com a preservadors dels efectes del canvi climàtic.

Proposta de resolució 8. Biodiversitat, espais 
protegits i espècies invasores

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

a) Establir protocols de prevenció i lluita contra espè-
cies invasores, especialment aquelles potencialment 
nocives per a l’activitat agrícola o la biodiversitat com 
és el cas del caragol poma, espècie invasora definida 
com una de les més perilloses a nivell mundial per la 
UICN, i adoptar mesures de conservació de la biodi-
versitat agrària.

b) Desenvolupar una gestió eficient de la fauna salvat-
ge, amb l’establiment de criteris i directrius a seguir 
pels titulars dels espais cinegètics, amb la coordina-
ció dels Serveis Territorials i dels Agents Rurals per a 
fer un control cinegètic efectiu de les poblacions, així 
com desplegar la normativa referent a la comercialit-
zació de carn de caça.

c) Finalitzar el procés de redacció i aprovació dels do-
cuments de planificació (plans especials) i de gestió 
(PRUG’s) de tots els espais naturals de protecció espe-
cial, garantint la participació en el procés de tramita-
ció de les organitzacions professionals agràries.

d) Valoritzar l’activitat agrària com a element clau en 
la gestió activa dels espais protegits, utilitzant aquest 
espais com a camps d’experimentació preferents per al 
foment de l’agricultura ecològica i la conservació de la 
biodiversitat cultivada.

e) Crear la «marca de productes dels parcs naturals» 
per a fomentar el seu consum, i reconèixer el seu paper 
en la conservació dels espais.

f) Elaborar catàlegs de productors en tots els parcs na-
turals, i participar en fires sectorials.

Proposta de resolució 9. Sistema  
de representativitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar al Parlament en el proper període de 
sessions l’adaptació del model català d’eleccions per 
a determinar la representativitat de les organitzacions 
professional agràries, per tal d’aprofitar la derogació 
del caràcter bàsic de la regulació estatal de cambres 
agràries i adequar-lo al model català electoral. Aques-
ta adaptació s’ha de basar en: 

a) Que les properes eleccions ja se celebrin amb la no-
va normativa vigent.
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b) La derogació de la Llei 17/1993, de 28 de desembre, 
de cambres agràries.

c) Dissoldre les quatre cambres provincials i traspas-
sar els seu béns, drets, obligacions i patrimoni afecte 
a l’interès general agrari a la Fundació de la Pagesia 
de Catalunya en la línia de l’aprovat al punt 10 de la 
Resolució 508/V del Parlament de Catalunya, sobre  
la situació actual de la política agrària a Catalunya.

d) Regular un procés electoral ad hoc català sense 
cambres agràries, però amb les bases del procés actu-
al pel que fa a electors, cens i garanties, transparència 
i fiscalització electorals (administració electoral, vot 
per correu, campanya electoral, actes de propaganda i 
de campanya electoral, despeses i subvencions electo-
rals, infraccions electorals i intervenció de la Sindica-
tura de comptes).

e) La determinació de la major representativitat en un 
15% dels vots vàlids emesos i amb un termini de man-
dat per exercir la representativitat de cinc anys.

f) Mantenir l’atribució a l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya de garantir que totes les atribuci-
ons patrimonials i les adscripcions de mitjans de les 
extintes cambres agràries efectuades en base a la Llei 
17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries, ai-
xí com les que s’extingeixen amb la nova normativa, 
s’apliquen a finalitats i serveis d’interès general agrari.

g) Incloure una disposició que habiliti al Govern, si 
s’escau, a correspondre a la previsió de la llei estatal 
de coordinar i fer simultànies les eleccions catalanes 
a organitzacions professionals agràries i la nova con-
sulta estatal.

Proposta de resolució 10. Infraestructures  
de comunicacions

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

a) Elaborar conjuntament amb les administracions mu-
nicipals (Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputa-
cions provincials) un Pla d’actuació de Camins Rurals 
pel període de quatre anys, que permeti que la xarxa 
viaria bàsica municipal garanteixi l’accés de la pobla-
ció rural als serveis bàsics, i incloure les actuacions en 
la Xarxa Viària Rural vinculades a donar serveis bàsics 
a la població i a la diversificació econòmica dintre del 
cofinançament FEDER.

b) Dotar els territoris rurals de les infraestructures i 
les eines necessàries per a garantir l’arrelament dels 
joves al medi rural i, per tant, impulsar el relleu ge-
neracional.

c) Potenciar que s’implanti la connexió en xarxa per 
a evitar la fractura digital per raons d’ubicació, i que 
s’optimitzin i s’explotin totes les possibilitats de nego-
ci al món rural.

d) Realitzar estudis d’impacte agrari i executar les ac-
tuacions per dotar al conjunt de carreteres i/o camins 
de servei de funcionalitat vial suficient i sostenibilitat 
per a l’ús de vehicles especials agraris.

e) Realitzar les mesures transitòries necessàries per 
tal de fer possible la circulació dels vehicles especials 
agraris a les carreteres on no sigui compatible per la 
seva classificació, mentre no s’hagin realitzat les actu-
acions previstes en la lletra a) anterior per a cada in-
fraestructura.

f) Prioritzar la implementació definitiva del Pla Cata-
lunya Connecta per tal d’assegurar la connectivitat del 
conjunt de territoris del país, i seguir amb l’extensió de 
les infraestructures i serveis mínims necessaris per a 
eliminar el màxim possible de zones d’ombra pel que 
fa a la prestació de serveis de connectivitat de banda 
ampla, la telefonia mòbil i televisió.

g) Dotar la xarxa de telecentres de Catalunya (punts 
TIC) d’arreu del territori dels recursos i el coneixe-
ment suficients perquè es consolidin no només com a 
elements de garantia d’accés dels ciutadans a les tec-
nologies de la informació i la comunicació, sinó també 
com a punt suplementari als espais ja existents amb 
l’objectiu d’oferir suport tecnològic per a iniciatives 
empresarials innovadores. Facilitar, alhora, la implan-
tació de la banda ampla de nova generació (fibra) a tot 
Catalunya.

h) Impulsar programes d’introducció i extensió de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 
en l’àmbit de la producció agrària i ramadera (espe-
cialment en les explotacions) i en el conjunt del món 
rural.

Proposta de resolució 11. Pesca marítima

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

a) Establir en el proper període de sessions una Pro-
posta de Dinamització i Desenvolupament del Litoral 
Català amb la finalitat de potenciar i ampliar l’eco-
nomia del litoral català vinculada al mar mitjançant 
l’aprofitament de les oportunitats existents i la creació 
de les condicions favorables per al desenvolupament 
empresarial.

b) Impulsar i prioritzar un règim d’ajuts al sector Pes-
quer i Aqüícola, i per la Política Marítima Integrada 
adequats al territori català, que tingui en compte les 
especificitats del territori marítim mediterrani, i el fo-
ment de la diversificació de forma complementària a 
l’activitat pesquera.

c) Incrementar la participació del sector pesquer i aqüí-
cola català en la comercialització del seu producte.
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Proposta de resolució 12. Pesca continental  
i activitats cinegètiques

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

a) Dur a terme el desplegament normatiu de la Llei 
22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible 
de la pesca en aigües continentals, per tal de conso-
lidar un nou sistema de gestió sostenible de la pesca 
en aigües continentals adaptat als temps actuals, que 
facilita i incentiva al màxim la participació local en la 
gestió dels recursos fluvials amb mecanismes efectius 
i que garanteix l’òptim aprofitament de l’activitat per 
part de sectors relacionats amb l’oci i la restauració.

b) Presentar un projecte de llei de caça de Catalunya 
que defineixi els tipus d’espais i aprofitaments cinegè-
tics i que actualitzi el model de gestió de les reserves 
nacionals de caça.

Proposta de resolució 13. Forestal

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

a) Promoure la generació de conreus en mosaic, ade-
quats per a millorar l’eficiència de la prevenció d’in-
cendis i l’augment de la biodiversitat.

b) Incrementar l’oferta de fusta en les forests pròpies 
de la Generalitat i fomentar aquest increment també 
en la resta de forests públiques per tal de donar respos-
ta a les necessitats del sector industrial forestal, la su-
pervivència del qual suposa l’eina imprescindible per 
al manteniment de la gestió de les masses forestals de 
forma viable des d’un punt de vista econòmic.

c) Afavorir les iniciatives de gestió forestal agrupada 
a l’àmbit privat per tal de fer viables els aprofitaments 
per raó d’escala.

d) Portar a terme l’estratègia per promoure la gestió 
forestal sostenible a través de l’aprofitament de la bio-
massa forestal i agrícola.

e) Promoure l’ús de la fusta en construcció i altres fi-
nalitats més enllà de l’ús energètic per tal de donar una 
sortida, mitjançant productes de més valor afegit, a la 
fusta de millor qualitat que s’obté dels boscos.

f) Continuar consolidant el model de planificació i la 
dotació al territori de les infraestructures específiques 
per a la prevenció d’incendis.

g) Aplicar i consolidar el recentment aprovat Pla Ge-
neral de Política Forestal.

Proposta de resolució 14. Cooperatives agràries

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

a) Posar a l’abast del sector durant els pròxims anys 
els instruments necessaris per desenvolupar les actua-

cions que es derivin del Pla Marc del Cooperativisme 
Agrari Català.

b) Consolidar el Pla de concentració, intercooperació i 
modernització (PCIM) de cooperatives.

c) Defensar el model de les seccions de crèdit de les co-
operatives com un instrument de finançament útil i ca-
racterístic del cooperativisme agrari català i per a la co-
munitat rural.

Proposta de resolució 15. Banca pública i crèdit 
agrari

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que la banca pública de Catalunya, prevista 
a la Resolució 324/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la transformació de l’Institut Català de Finances 
en una banca pública, exerceixi la funció de continuar 
fent possible l’accés al conjunt de les opcions finan-
ceres necessàries per desenvolupar l’activitat agrària, 
i les complementàries de transformació i comercialit-
zació de la producció i de diversificació de l’activitat, 
productes i serveis, ampliant les línies de crèdit exis-
tents i obrint-ne de noves.

Proposta de resolució 16. Economia  
i internacionalització

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

a) Realitzar les actuacions necessàries per a incremen-
tar la presència de Catalunya en les institucions eu-
ropees del sector agroalimentari, especialment en les 
xarxes europees com AREFLH (de la qual s’ostenta 
actualment la presidència), AREPO, AREV, ERIAFF, 
ERRIN o CRPM, entre d’altres, com a instrument per 
aconseguir que les polítiques europees afavoreixin el 
sector i el seu desenvolupament.

b) Crear un òrgan de coordinació entre el DAAM i les 
organitzacions sectorials catalanes corresponents a ca-
da un dels àmbits temàtics de cada xarxa, que permeti 
fixar posicions estratègiques i definir accions concre-
tes al respecte. La presència en aquests organismes re-
quereix d’una coordinació.

c) Enfortir la Promotora d’Exportacions Catalanes, 
Prodeca, i dotar-la en els propers pressupostos dels 
recursos econòmics i de personal adients per a des-
envolupar i executar amb més eficàcia els objectius 
d’acompanyament a l’empresa agroalimentària i de 
posicionament internacional de la Catalunya agroali-
mentària.

Proposta de resolució 17. Simplificació 
administrativa i funció pública

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 
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a) Racionalitzar el marc normatiu existent, especial-
ment aquell que no suposa valor afegit per als produc-
tors i el sector primari.

b) Realitzar les gestions oportunes davant de l’estat per 
garantir el compliment de les competències estatutà-
ries de la Generalitat de Catalunya i evitar duplicitats 
en l’exercici de l’acció de prevenció i protecció inte-
grals del medi ambient a Catalunya que actualment 
desenvolupa la Guàrdia Civil a través del SEPRONA.

c) Modernitzar els canals de comunicació amb el ciu-
tadà, i esdevenir una administració agrària que no no-
més faciliti els tràmits als ciutadans, sinó que a més 
els faciliti l’accés a tota la informació relativa a la seva 
explotació agrària i ramadera, i a la situació en què es 
troben els tràmits que realitza davant de l’Administra-
ció de la Generalitat.

d) Potenciar la declaració responsable per tal de subs-
tituir l’aportació de documentació per part dels inte-
ressats en un procediment administratiu, sempre que 
sigui possible.

e) Facilitar els tràmits als ciutadans mitjançant la co-
municació prèvia, l’eliminació de registres adminis-
tratius i el foment de l’administració electrònica.

f) Aprovar de forma urgent la convocatòria per a la 
promoció d’agents rurals auxiliars a la categoria 
d’agent (subgrup C1), si és possible negociada en la 
propera Mesa Sectorial de negociació del personal 
d’administració i tècnic, i, en tot cas, abans de finalit-
zar el mes de setembre de 2014.

Proposta de resolució 18. Greuges del Govern 
de l’Estat amb Catalunya 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Realitzar les gestions oportunes amb el Govern de 
l’Estat, perquè, en base als acords de la Conferència 
Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural de 
21 de gener del 2014 i a la normativa de la Unió Eu-
ropea, modifiqui de forma immediata el model d’apli-
cació dels mecanismes facultatius de la reforma de la 
PAC, per adequar-los equitativament a l’agricultura i 
ramaderia catalanes i elimini els efectes de l’exclusió 
dels sectors de la fruita, l’horta i la vinya que no han 
disposat de drets de pagament únic, quan la regularit-
zació autonòmica ho permetia.

b) Rebutjar la «Ley de fomento de la integración coo-
perativa y otras entidades asociativas de carácter agro-
alimentario» i la «Ley de mejora de la cadena alimen-
taria», que limita les competències de la Generalitat 
de Catalunya en regulació de la cadena agroalimentà-
ria i, en conseqüència, denunciar i actuar amb tots els 
mecanismes possibles per evitar la invasió del govern 
estatal en les competències pròpies de la Generalitat 
de Catalunya en l’ordenació i foment dels cooperati-
visme agrari, de tal manera que cap norma o regulació 

per part del Govern de l’Estat afecti a aquestes com-
petències.

c) Reclamar al Govern de l’estat que accepti les pro-
postes de la Generalitat en consens amb el sector per 
establir un règim transitori a la retribució econòmi-ca 
de les plantes de tractament energètic dels purins de 
porc, d’acord amb el Real Decret 661/2007, perquè 
puguin seguir treballant fins que s’implanti de mane-
ra satisfactòria, a les granges afectades, el nou mo-
del de gestió de les dejeccions ramaderes que s’està 
implementant i que permeti garantir la seva correcta 
gestió.

d) Exigir la modificació de l’IVA dels béns i serveis 
usats en la producció agropecuària i forestal i de les 
flors i les plantes vives de caràcter ornamental.

e) Reclamar al Govern de l’Estat que estableixi el Pro-
grama Operatiu a nivell estatal, dels propers set anys, 
on s’han de marcar les necessitats, les prioritats i els 
percentatges màxims de finançament que s’hauran 
d’aplicar, tenint en compte la publicació dels Regla-
ments corresponents a la Política Pesquera Comuna, 
que estableixen el marc normatiu base per als propers 
anys, i el Reglament del nou Fons Europeu Marítim 
i de la Pesca (FEMP) que recullen les prioritats i els 
fons que podran ser la base del finançament des del 
2014 fins el 2020, així com els mecanismes d’ajut amb 
iniciatives de diàleg social entre administracions, sec-
tors, científics i organitzacions ambientalistes que pre-
veu establir la FEMP.

f) Rebutjar l’Informe de la Comisión para la Racio-
nalización de las Administraciones Públicas (CORA) 
atès que representa una reforma clarament recentra-
litzadora i limita diverses capacitats i competències 
d’autogovern de Catalunya.

Proposta de resolució 19. Per la unitat d’acció  
a nivell europeu

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
que els diferents grups parlamentaris, les forces polí-
tiques dels quals disposin de representativitat al Parla-
ment Europeu, i continuïn promovent iniciatives con-
juntes a través dels seus respectius eurodiputats per tal 
de donar resposta a les necessitats del sector agrari ca-
talà.

Proposta de resolució 20. Comissió d’estudi 
sobre els transgènics

Es proposa al Parlament de Catalunya la creació d’una 
Comissió d’Estudi específic per abordar el debat sobre 
els transgènics, en el marc de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i 
amb la participació d’experts en la matèria.

Les propostes de resolució 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 
19 són computables al Grup Parlamentari de CiU.
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Les propostes de resolució 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 
20 són computables al Grup Parlamentari d’ERC.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 73540)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat general sobre el 
món agrari (tram. 255-00004/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Pla estratègic  
de lluita contra les espècies invasores

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a elaborar un Pla estratègic de lluita contra les 
espècies invasores que afecten el sector agroalimen-
tari i el medi natural. Aquest Pla s’ha d’elaborar de 
forma consensuada amb els sectors implicats, les di-
ferents administracions, el món acadèmic i les orga-
nitzacions de defensa de la natura i la biodiversitat, i 
s’haurà de presentar al si de la Comissió d’Agricultura 
del Parlament de Catalunya, abans del 31 de desembre 
de 2014, per tal d’avaluar la seva implementació.

Proposta de resolució 2. Pla estratègic d’usos 
de l’aigua 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un Pla Hidrològic català d’aprofi-
tament i ús sostenible dels recursos hídrics, atenent les 
demandes de consum humà, enfocat als usos agrícola, 
urbà, mediambiental i ramader de l’aigua. Aquest Pla 
s’ha d’elaborar de forma consensuada amb els sectors 
implicats, les diferents administracions, les confede-
racions hidrogràfiques, el món acadèmic i les orga-
nitzacions de defensa de la natura i la biodiversitat, i 
s’haurà d’elaborar abans del 31 de juliol de 2015 i es 
presentarà al si de la Comissió d’Agricultura del Par-
lament de Catalunya, per tal d’avaluar la seva imple-
mentació.

Proposta de resolució 3. Energies renovables  
i autoconsum a les explotacions agràries  
i ramaderes

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar les següents mesures en l’àmbit de les 
energies renovables, les instal·lacions agropecuàries i 
els processos d’autoconsum 

1. Negociar amb el Govern central mesures concretes 
per implementar plantes i instal·lacions agrícoles au-
tosuficients i un sistema agrari d’autoconsum i autoa-
bastiment, al marge de la xarxa general de distribució 
energètica, i que inclogui el sanejament, la potabilitza-
ció i el tractament de tots els elements lligats a la ca-
dena de producció. 

2. Millorar la seguretat jurídica de la planificació, el 
foment i la implantació de l’ús tèrmic de la biomassa 
forestal, revisant la normativa vinculada als aprofita-
ments forestals a fi de que aquests tinguin plena segu-
retat jurídica fins i tot en espais protegits, i facilitant 
l’execució per part de tercers dels plans aprovats d’exe-
cució en les mateixes condicions que el titular del dret 
forestal.

3. Reduir els costos en l’àmbit logístic lligat a l’ús 
energètic de la biomassa forestal, adequant les infraes-
tructures i horaris, a fi de minimitzar els costos lligats 
a la operació logística. 

4. Afavorir, aplicant incentius fiscals, el consum intern 
en l’àmbit industrial i agrari en relació a l’ús energètic 
de la biomassa forestal, facilitant la instal·lació de cal-
deres i altres equips industrials basats en el consum de 
biomassa.

Proposta de resolució 4. Compliment  
de la Resolució 671/VIII

El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir 
totes les mesures contemplades a la Resolució 671/
VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, 
pendent d’execució, i en concret les següents: 

1. Explicar a la ciutadania quina és la veritable finali-
tat i utilitat de la Política Agrària Comuna, mitjançant 
campanyes institucionals i informació pública.

2. Continuar fent pedagogia al conjunt de la societat so-
bre la importància estratègica que té el sector agrari per 
a Catalunya, com a productor d’aliments segurs, salu-
dables i de qualitat i com a garant del medi ambient i 
del territori.

3. Protegir i promoure el sòl per a usos agraris i l’efici-
ència d’aquests usos per tal d’incrementar la capacitat 
de producció alimentària de Catalunya.

4. Assegurar una execució anual òptima del PDR 
2014-2020, entenent per execució òptima una despesa 
pública total anual ajustada al màxim a les previsions 
de cada anualitat i a les necessitats reals de cada any, 
deixar el recurs a la regla n+3 per a actuacions que ho 
requereixin i recuperar els saldos encara no executats 
de les darreres anualitats. Tanmateix, s’han d’adequar 
els imports actuals de les indemnitzacions compen-
satò-ries en zones de muntanya i en zones desfavori-
des fora de les de muntanya als costos addicionals i 
les pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les difi-
cultats que planteja la producció agrària en aquestes 
zones.
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5. Millorar els ajuts a les inversions en explotacions 
agràries i a les adreçades a la diversificació de les ren-
des, i també a les inversions en comú d’explotacions 
diverses, i eliminar restriccions, llevat de les derivades 
de la normativa comunitària i de l’adequació i la viabi-
litat de les explotacions.

6. Elaborar un nou pla plurianual per al desenvolupa-
ment de l’aqüicultura al delta de l’Ebre, per tal de con-
solidar els avenços aconseguits amb el Pla que es va 
tancar el 2010.

7. Negociar amb el govern central per tal que la flota 
litoral catalana pugui tenir la consideració de flota ar-
tesanal, de manera que s’asseguri la continuïtat futura 
de la percepció dels fons estructurals comunitaris que 
es puguin destinar a la pesca.

8. Elaborar un pla d’ajuts a l’estalvi energètic que per-
meti aplicar en el sector de la pesca les mesures d’es-
talvi energètic que, un cop fet un estudi específic, se’n 
derivin.

9. Fomentar l’augment de la dimensió econòmica de 
les explotacions mitjançant la transferència de terres 
prevista per la mesura del cessament anticipat.

10. Impulsar, potenciar i promocionar les agroboti-
gues com a punts de venda per mitjà, entre d’altres, 
d’un suport financer per a la seva millora i foment, i 
establint normativa adient en favor d’aquest model de 
distribució.

11. Impulsar, potenciar i promocionar la comercialit-
zació mitjançant les agrobotigues i afavorir la creació 
d’una xarxa que permeti la intercooperació de les co-
operatives en l’intercanvi i la distribució de productes.

12. Fomentar i incentivar les experiències de coope-
ració en la producció i les mesures destinades a redu-
ir-ne els costos, com ara la utilització de maquinària 
en comú, les centrals de compres, l’assessorament tèc-
nic i la gestió conjunta d’explotacions per a economit-
zar mitjans de producció.

13. Fomentar la producció de farratges i cereals ecolò-
gics per poder tancar el cicle de la producció ramadera 
ecològica.

14. Millorar els ajuts de les mesures agroambientals 
i de benestar animal destinades al foment de la pro-
ducció integrada i de la producció agrària ecològica, 
i equiparar-los, tenint en compte els preus i costos a 
Catalunya.

15. Afavorir la participació de les dones pageses en 
tots el àmbits sindicals, professionals, cooperatius i 
polítics.

16. Visibilitzar i reconèixer les tasques que les dones 
pageses exerceixen dins el marc de l’explotació fami-
liar agrària, i donar suport a llurs iniciatives produc-
tives, comercials i de gestió com una eina fonamental 
per a afavorir la gestió i l’equilibri territorials.

17. Incrementar d’una manera efectiva el foment de la 
promoció del consum dels productes autòctons amb 
distintius de qualitat o origen certificats i modificar 
a l’alça la limitació del volum de l’import per bene-
ficiari o beneficiària fins al qual es poden rebre ajuts, 
d’acord amb la mesura d’informació i promoció de 
productes en el marc de programes de qualitat dels 
aliments, i també estendre-hi l’accés, com a beneficià- 
ries, a les entitats sense afany de lucre que vulguin 
participar en aquest tipus d’actuacions.

18. Treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el 
comerç i la distribució dels productes agroalimenta-
ris, garantint els recursos humans i materials sufici-
ents per a dur a terme de manera coordinada i sinèr-
gica una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, 
d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, 
comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a as-
segurar el compliment de les normes que regulen el 
mercat, la competència i el comerç agroalimentaris.

19. Fomentar l’impuls de sistemes i canals de venda 
que permetin escurçar la distància entre productors i 
consumidors, prioritzant la venda directa als consumi-
dors i modificant la normativa que impedeix la venda 
directa en espais públics a les agrupacions de produc-
tors amb personalitat jurídica pròpia.

20. Establir que els grups de productors en què els pa-
gesos professionals són majoritaris siguin prioritaris i 
tinguin dret a assolir el màxim ajut permès per la Unió 
Europea en les línies d’ajut a la transformació i la co-
mercialització agroalimentàries.

21. Establir un programa marc territorialitzat de for-
mació per a l’emprenedoria de base agroalimentària, 
amb continguts adreçats al coneixement de l’empresa, 
del mercat i de les fonts de finançament.

22. Reforçar la transferència tecnològica en produc-
ció agrària i forestal i aprofundir des d’una plataforma 
institucionalment establerta la cooperació i la concer-
tació entre l’Administració i els agents representatius 
del sector i del món del coneixement i la formació.

Proposta de resolució 5. La política agrària 
comuna

El Parlament de Catalunya insta el Govern a

1. Negociar amb el Govern de l’Estat, en base als 
acords de la Conferència Sectorial d’Agricultu-
ra i Desenvolupament Rural de 21 de gener del 2014  
i a la normativa de la Unió Europea, la modificació 
immediata del model d’aplicació dels mecanismes 
facultatius de la reforma de la PAC, per adequar-los 
equitativament i eliminar els efectes de l’exclusió dels 
pagesos i ramaders que no han disposat de drets de pa-
gament únic.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti 
la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interpro-
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fessionals, els contractes tipus, les agrupacions i orga-
nitzacions de productors, així com l’actualització de la 
regulació de les llotges i altres mecanismes que asse-
gurin la transparència dels mercats.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, sense 
desatendre les estratègies i obligacions establertes a la 
normativa de la Unió Europea en matèria de desenvo-
lupament rural, tenir en compte com a priorització en 
matèria de desenvolupament rural finançat a través del 
FEADER de cara a la programació i reprogramacions 
del període 2014 - 2020, les següents mesures i/o ope-
racions: 

– La incorporació de joves.

– La modernització de les explotacions agràries.

– Les indemnitzacions compensatòries de les zones 
amb limitacions naturals o altres específiques.

– Una vegada estudiada la seva viabilitat per a la page-
sia professional catalana, l’instrument d’estabilització 
d’ingressos.

– Les mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i 
ramaderia ecològiques.

– La transferència de coneixements i activitats d’in-
formació.

– Els règims de qualitat dels productes agraris i ali-
mentaris.

– Les inversions en els boscos privats.

– La creació d’agrupacions de productors adreçades 
als circuïts curts de distribució.

– L’assessorament i els serveis que el presten.

– La cooperació.

Proposta de resolució 6. L’ús dels combustibles 
per a usos agrícoles i deduccions fiscals

El Parlament de Catalunya insta el Govern a 

1. Establir una deducció autonòmica a l’IRPF relacio-
nada amb les mesures d’agroambient i clima i d’agri-
cultura ecològica, la de benestar animal en ramaderia 
ecològica, la d’inversions no productives en xarxa na-
tura 2000 i zones de muntanya i la de compensació de 
les zones amb limitacions naturals i altres limitacions 
específiques, així com, per a les indemnitzacions per 
limitacions a l’activitat agrícola i ramadera en Xarxa 
natura 2000. Deducció que només tindrà en compte, 
amb l’objecte d’excloure la possibilitat de doble finan-
çament, la part no compensada dels costos addicio-
nals i les pèrdues d’ingressos com a conseqüència de 
les obligacions, compromisos o limitacions específi-
ques reflectides i justificades en el Programa de Des-
envolupament Rural de Catalunya i el de les pràcti-
ques contemplades en l’article 43 del Reglament (UE) 
1307/2013.

2. Compensar el gravamen autonòmic de l’impost so-
bre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs 
per a agricultors, ramaders i silvicultors amb l’import 
de la recaptació a Catalunya de l’1 d’agost del 2004 al 
27 de febrer del 2010.

3. Compensar anualment el tipus impositiu autonòmic 
de l’impost d’hidrocarburs per a agricultors, ramaders 
i silvicultors des de l’1 de gener del 2013, una vegada 
liquidada la recaptació de cada exercici a Catalunya. 
Aquesta compensació s’efectuarà mitjançant l’aporta-
ció dels fons a la Fundació de la Pagesia de Catalunya, 
que els haurà de destinar a la recerca i innovació agro-
alimentària i forestal, inclosa la gestió i coordinació 
de les activitats per fer possible l’aplicació dels fons 
a les seves finalitats. Els imports corresponents a les 
recaptacions anteriors al 2013 s’hauran d’haver abonat 
a la Fundació de la Pagesia de Catalunya abans d’aca-
bar l’execució del període de programació 2014 - 2020 
dels fons europeus adreçats a la recerca i innovació.

4. Negociar amb el Govern central la incorporació al 
tram reduït de l’Impost sobre el Valor Afegit del con-
junt de béns i serveis utilitzats en la producció agrí-
cola, ramadera i forestal, així com, les flors, les plan-
tes vives de caràcter ornamental, així com les llavors, 
bulbs, esqueixos i altres productes d’origen exclusiva-
ment vegetal susceptibles de ser utilitzats en la seva 
obtenció.

Proposta de resolució 7. La fauna salvatge

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

1. Elaborar i desenvolupar un pla de gestió eficient i 
correcta de la fauna salvatge, amb l’establiment de cri-
teris i directrius a seguir pels titulars dels espais cine-
gètics, amb la coordinació de les funcions dels Serveis 
Territorials i dels Agents Rurals per fer un control ci-
negètic efectiu de les poblacions.

2. Promoure les sembres alternatives i les plantacions 
en zones concretes, per tal de provocar efectes pal·liatius 
a la fauna salvatge.

3. Establir mecanismes de garantia de la percepció de 
les corresponents indemnitzacions pels danys que es 
produeixin a les explotacions agràries, ja siguin cau-
sats per les espècies d’aprofitament cinegètic o per les 
protegides.

Proposta de resolució 8. La problemàtica  
del sector agrari

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

1. Afavorir i reconèixer el paper de les cooperatives 
agràries com a motor de desenvolupament rural i re-
forçar el cooperativisme com a eina per a assolir els 
objectius d’integració dels productors, fomentant la 
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concentració de l’oferta i impulsant la creació d’orga-
nitzacions i associacions de productors.

2. Adequar les línies de foment de l’economia coope-
rativa per a donar suport al creixement i la consolida-
ció dels projectes empresarials.

3. Crear línies d’ajut per portar a terme projectes pilot 
de diversificació, econòmica i social, que serveixin de 
referent per a altres cooperatives.

4. Afavorir la creació d’una xarxa que permeti la inter-
cooperació de les cooperatives amb punts de venda 
al consumidor en l’intercanvi i distribució de pro- 
ducte.

5. Fomentar la cultura empresarial, conscienciar i 
sensibilitzar els diferents protagonistes de les coope-
ratives, com ara els consells rectors, els directius, els 
treballadors i els socis, per potenciar la cultura em-
presarial i el model de cooperativisme agrari de futur.

6. Fomentar les seccions de crèdit de les cooperatives 
agràries.

7. Promoure el producte català, especialment en àm-
bits com el vinícola o olis a la restauració, com a me-
sura fonamental de promoció del comerç de proxi- 
mitat.

8. Donar suport i vetllar per les empreses en el procés 
d’internacionalització dels productes catalans.

9. Negociar amb el Govern central l’exigència en l’àm-
bit de la Unió Europea de no permetre als acords bi-
laterals que aquesta permeti mecanismes de com-
petència deslleial o de discriminació / penalització 
als sistemes productius, conforme a la legislació eu- 
ropea.

10. Reforçar els controls dels productes extracomuni-
taris, tant pel que fa a les seves característiques qua-
litatives i de traçabilitat com a l’etiquetatge en origen, 
i especialment en l’àmbit de la seguretat alimentària. 

11. Posar a disposició dels agricultors catalans una lí-
nia de crèdits sense interès per a la adquisició i instal-
lació de xarxes protectores anti pedregades, mesura 
que ha d’anar acompanyada de la corresponent garan-
tia per part de l’Administració pertinent de subvenci-
ons als agricultors per finançar la compra i instal·lació 
d’aquestes xarxes protectores.

12. Negociar amb el Govern central per aconseguir en 
el marc de la PAC que el sector de la fruita seca re-
bi els ajuts necessaris per fer viable el manteniment 
d’aquesta activitat, tenint en compte les característi-
ques particulars de les zones de conreu i les especials 
dificultats associades a aquests cultius. 

Proposta de resolució 9. La planificació  
del sector 

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

1. Elaborar un pla estratègic de foment de les empre-
ses de prestació de serveis agraris, com a mesura fo-
namental per a fomentar la competitivitat del sector, 
adoptant mesures com l’externalització de tasques en 
forma de serveis prestats a tercers a un cost inferior, 
millorar el procés de R+D+i mitjançant l’especialitza-
ció induïda per empreses especialistes, l’augment de 
l’ocupació o la diferenciació laboral del sector agrope-
cuari i forestal vers el sector de serveis a tercers.

2. Potenciar el sistema d’assessorament agrari a Cata-
lunya, com un instrument per millorar la competitivi-
tat de les explotacions.

3. Destinar un pressupost suficient per permetre que el 
cost de l’assegurança del sector agrari sigui assumible 
pel sector per les diferents línies i que les cobertures 
estiguin adaptades a la realitat dels riscos, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir una universalització de la protec-
ció del productor i treballar per aconseguir que el sis-
tema d’assegurances es converteixi en un sistema de 
garantia de rendes per a les explotacions agràries.

4. Articular mecanismes sancionadors i inhabilitants 
en els casos de pràctiques deslleials que detectin els 
òrgans de vigilància, en particular mitjançant l’aplica-
ció efectiva dels marcs normatius ja existents (compe-
tència deslleial, morositat, antidumping, etc).

5. Actuar intensament, amb els recursos humans i ma-
terials necessaris, en el marc de la normativa vigent, 
contra les distorsions de mercat, els abusos de posició 
dominant, els acords entre les empreses que impedei-
xin la lliure competència i les vendes a pèrdues, entre 
d’altres, en el sector de l’alimentació i pel compliment 
de les normes comercials dels productes alimentaris.

6. Implementar, en el marc de l’Observatori Agroali-
mentari de Preus, un banc de dades que permeti ana-
litzar l’estructura i els factors relacionats amb la for-
mació de preus dels productes alimentaris.

7. Constituir, en el marc de l’Observatori Agroalimenta-
ri de Preus, la mesa d’interlocució de l’agroalimentació.

8. Implementar sistemes de referència de preus rela-
cionats amb costos de producció, de forma objectiva 
i transparent, que impedeixin el comerç per sota preu 
de cost.

9. Impulsar els estudis necessaris per a valorar l’establi-
ment a Catalunya d’un instrument d’estabilització d’in-
gressos, adreçat exclusivament a les explotacions agrà-
ries prioritàries, mitjançant la mutualització del risc.

Proposta de resolució 10. El sector ramader

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

1. Elaborar un pla de mesures de defensa de la conti-
nuïtat de la ramaderia extensiva a Catalunya, que el 
permeti mantenir la competitivitat.
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2. Elaborar un pla de mesures de defensa de la con-
tinuïtat del sector lleter a Catalunya, que el permeti 
mantenir la competitivitat un cop desapareguin les 
quotes lleteres al si de la Unió Europea l’any 2015.

3. Defensar un mecanisme de compensació per les in-
versions efectuades per millorar la competitivitat de 
les explotacions lleteres, davant la desaparició de les 
quotes lleteres el 2015, que crea incertesa i malestar 
en aquest sector, que s’ha hagut de descapitalitzar per 
afrontar aquesta millora de competitivitat.

4. Elaborar un pla de xoc per evitar la pèrdua de capa-
citat productiva derivada de la gestió de purins.

5. Habilitar mesures de suport a les explotacions 
agropecuàries per que puguin implementar i posar 
en funcionament instal·lacions adients per l’obtenció 
d’energies alternatives i el tractament i aprofitament 
energètic dels residus animals, així com la depuració 
de l’aigua utilitzada, per tal de millorar la seva compe-
titivitat i reduir l’impacte mediambiental.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Propostes de resolució transaccionals presen-
tades pels grups parlamentaris
Reg. 73664, 73666, 73670, 73671 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 10.07.2014

Proposta transaccional que substitueix les propostes de 
resolució núm. 2 del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i núm. 3 
del Grup Mixt (reg. 73664)

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, David Fernàndez i Ramos, portaveu 
del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 
133 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional, subsegüent al De-
bat general sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), 
que substitueix les propostes de resolució núm. 2 del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, núm. 3 del Grup Mixt.

Proposta de resolució transaccional

Adoptar les mesures necessàries per crear un banc de 
terres agrícoles i silvícoles, a on hi participi l’admi-
nistració pública, el teixit local i els sindicats agraris, 
amb l’objectiu de facilitar prioritàriament l’accés a la 
terra dels que s’incorporen al món agrari.

Iniciant les modificacions legislatives pertinents per 
tal que les finques agrícoles i silvícoles abintestades 
passin a aquest banc.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan David Fernàndez i Ramos
Diputada GP ICV-EUiA Portaveu del Grup Mixt

Proposta transaccional que substitueix les propostes de 
resolució núm. 20 dels grups parlamentaris de Conver-
gència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya, i la 
núm. 1 del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73666)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableix l’article 133 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució transacci-
onal, subsegüent al Debat general sobre el món agra-
ri (tram. 255-00004/10), que substitueix les propos-
tes de resolució núm. 20 del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, núm. 20 del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, núm. 1 del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa.

Proposta de resolució transaccional

Es proposa al Parlament de Catalunya la creació d’una 
comissió d’estudi parlamentària per abordar el debat 
sobre els transgènics, en el marc de la comissió d’agri-
cultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural i 
amb la participació de tots els sectors implicats.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU, Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Proposta transaccional que substitueix les propostes 
de resolució núm. 7 dels grups parlamentaris de Con-
vergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
i la núm. 7 del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 73670)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 133 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució transaccional, subsegüent al Debat general 
sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), que substi-
tueix les propostes de resolució núm. 7 del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, núm. 7 del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya, GP del Partit Popu-
lar de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 7, del GP de CiU i GP 
d’ERC i núm. 7 del GP del PPC
Amb modificació

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

a) Pel que fa a la previsió i execució de regadius, fixar 
objectius perdurables. En aquesta desena legislatura, 
els objectius hauran de fixar-se en el termini dels pro-
pers dotze mesos després de l’aprovació d’aquesta re-
solució i es consultarà, prèviament, als representants 
del sector. Es consideraran prioritat les actuacions per 
acabar els que es troben en fase d’execució i de moder-
nització de les zones de regadiu tradicional mitjançant 
sistemes més eficients en l’ús de l’aigua i es tindran en 
compte en els objectius el desenvolupament de la in-
dústria agroalimentària que acompanyi a les produc-
cions fetes en base als regadius.

b) Posar en valor els nostres regadius a la societat civil 
catalana, com a garantia de seguretat alimentària, de 
proveïment d’aliments de qualitat i de proximitat i com 
a preservadors dels efectes del canvi climàtic.»

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Josep Enric 
Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC

Proposta transaccional que substitueix la proposta de 
resolució núm. 5 del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 73671)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 133 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució transaccional, subsegüent al Debat general 
sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), que substi-
tueix les propostes de resolució núm. 5 del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya.

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya, GP del Partit Popu-
lar de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 5, del GP del PPC
Amb addició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a tenir en compte, l’especial situació de vulne-
rabilitat financera i econòmica de les petites i mitjanes 
explotacions agràries i forestals catalanes, el titular 
de les quals és una persona agricultora professional, 
en la gestió dels pagaments de les quantitats pendents 
d’abonar per les dificultats de tresoreria a la que es veu 
sotmès i impulsarà l’abonament dels ajuts, indemnitza-
cions i expropiacions pendents als agricultors profes-
sionals o a les seves explotacions, d’acord amb la nor-
mativa d’estabilitat pressupostària i les disponibilitats 
de tresoreria.»

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP CiU; Marta Ro-
vira i Vergés, portaveu del GP ERC, i Josep Enric Mi-
llo i Rocher, portaveu del GP PPC
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Rectificacions, retirades i esmenes tècniques
Reg. 73644, 73645, 73646, 73665, 

73672, 73673, 73674 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 10.07.2014

Rectificació del text presentat, relativa a les propostes 
de resolució presentades pel Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 73644, 73645, 73646)

Reg. 73644

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, comuni-
quen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada 
següent en les Propostes de Resolució al Debat general 
sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), presentada 
09/07/2014 i amb número de registre 73515.

Proposta de resolució núm. 8

Hi ha de dir: 

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

1. Augmentar la vigilància del Mossos d’Esquadra ar-
reu de les zones agràries i rurals i agilitzar les tramita-
cions de les denúncies.

2. Establir un sistema de traçabilitat de tots els pro-
ductes agropecuaris que hi ha als mercats.

3. Establir un registre obligatori de compres de pro-
ductes agropecuaris per evitar la venda de productes 
robats.»

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Reg. 73645

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i 
Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, co-
muniquen a la Mesa del Parlament que han advertit 
l’errada següent en Propostes de Resolució al Debat 
general sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), pre-
sentada el 09/07/2014 i amb número de registre 73515.

Proposta de resolució núm. 9

Hi ha de dir: 

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

1. Fixar les previsions de la legislatura en la planifica-
ció de regadius i xarxa de camins.

2. Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) arreu del territori 
per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar com-
petitivitat.

3. Fomentar la instal·lació d’energies renovables a les 
explotacions agràries.

4. Destinar recursos i impulsar el Pla General de Polí-
tica Forestal de Catalunya per tal de millorar l’aprofi-
tament forestal.»

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Reg. 73646

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i 
Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, co-
muniquen a la Mesa del Parlament que han advertit 
l’errada següent en Propostes de Resolució al Debat 
general sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), pre-
sentada 09/07/2014 i amb número de registre 73515.

Proposta de resolució núm. 10

Hi ha de dir: 

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

1. Impulsar la gestió eficient i correcta de la fauna sal-
vatge, amb l’establiment de criteris i directrius a seguir 
pels titulars dels espais cinegètics, amb la coordinació 
de les funcions deis Serveis Territorials i deis agents 
rurals per fer un control cinegètic efectiu de les pobla-
cions.

2. Avaluar i presentar una proposta de millora del fun-
cionament dels acompanyaments a les reserves nacio-
nals de caça.

3. Impulsar i aprovar un Projecte de Llei de Caça de 
Catalunya.

4. Donar compliment als acords i resolucions per tal de 
concretar el desplegament de carrera del Cos d’Agents 
Rurals i la convocatòria de les places C1.»

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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Retirada del punt 3 de la proposta de resolució 5, pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73665)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, comunica a la Mesa del Parlament que 
retira el punt número 3 de la Proposta de Resolució 
número 5 «Foment de l’Agricultura i Ramaderia Eco-
lògica». 

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

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

Esmena tècnica a la proposta de resolució 7, presenta-
da pel Grup Mixt (reg. 73672)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 133 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents propostes de 
resolució transaccionals, subsegüents al Debat general 
sobre el món agrari (tram. 255-00004/10).

Esmena tècnica proposta resolució núm. 7

Aprovar un pla estratègic de gestió silvícola integral 
de la superfícies forestal del país perquè és un sector 
estratègic clau en matèria d’auto ocupació, desenvolu-
pament rural i de generació de recursos, i perquè és el 
millor antídot contra els incendis.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Retirada, esmena tècnica i rectificació del text presen-
tat, relatius a les propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 73673, 73674)

Reg. 73673

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat general sobre el 
món agrari (tram. 255-00004/10).

Propostes de resolució

Retirada dels punts següents al text  
de les propostes núm. 1, 2, 3, 5, 8 i 9

Esmena tècnica a la proposta núm. 2

Proposta de resolució núm. 1

Pla estratègic de lluita contra les espècies invasores

Aquest Pla s’ha d’elaborar de forma consensuada amb 
els sectors implicats, les diferents administracions, el 
món acadèmic i les organitzacions de defensa de la na-
tura i la biodiversitat, i s’haurà de presentar al si de la 
Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya, 
abans del 31 de desembre de 2014, per tal d’avaluar la 
seva implementació.

Proposta de resolució núm. 2

Pla estratègic d’usos de l’aigua

Aquest Pla s’ha d’elaborar de forma consensuada amb 
els sectors implicats, les diferents administracions, les 
confederacions hidrogràfiques, el món acadèmic i les 
organitzacions de defensa de la natura i la biodiversitat, 
i s’haurà d’elaborar abans del 31 de juliol de 2015 i es 
presentarà al si de la Comissió d’Agricultura del Par-
lament de Catalunya, per tal d’avaluar la seva imple-
mentació.

Proposta de resolució núm. 3

Energies renovables i autoconsum a les explotacions 
agràries i ramaderes

4. Afavorir, aplicant incentius fiscals, el consum intern 
en l’àmbit industrial i agrari en relació a l’ús energètic 
de la biomassa forestal, facilitant la instal·lació de cal-
deres i altres equips industrials basats en el consum de 
biomassa.

Proposta de resolució núm. 5

La política agrària comuna

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, sense 
desatendre les estratègies i obligacions establertes a la 
normativa de la Unió Europea en matèria de desenvo-
lupament rural, tenir en compte com a priorització en 
matèria de desenvolupament rural finançat a través del 
FEADER de cara a la programació i reprogramacions 
del període 2014-2020, les següents mesures i/o ope-
racions:

– La incorporació de joves.

– La modernització de les explotacions agràries.

– Les indemnitzacions compensatòries de les zones 
amb limitacions naturals o altres específiques.
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– Una vegada estudiada la seva viabilitat per a la page-
sia professional catalana, l’instrument d’estabilització 
d’ingressos.

– Les mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i 
ramaderia ecològiques.

– La transferència de coneixements i activitats d’infor-
mació.

– Els règims de qualitat dels productes agraris i ali-
mentaris.

– Les inversions en els boscos privats.

– La creació d’agrupacions de productors adreçades als 
circuïts curts de distribució.

– L’assessorament i els serveis que el presten.

– La cooperació.

Proposta de resolució núm. 8

La problemàtica del sector agrari

3. Crear línies d’ajut per portar a terme projectes pilot 
de diversificació, econòmica i social, que serveixin de 
referent per a altres cooperatives.

11. Posar a disposició dels agricultors catalans una línia 
de crèdits sense interès per a la adquisició i instal·lació 
de xarxes protectores anti pedregades, mesura que ha 
d’anar acompanyada de la corresponent garantia per 
part de l’Administració pertinent de subvencions als 
agricultors per finançar la compra i instal·lació d’aques-
tes xarxes protectores.

Proposta de resolució núm. 9

La planificació del sector

3. Destinar un pressupost suficient per permetre que el 
cost de l’assegurança del sector agrari sigui assumible 
pel sector per les diferents línies i que les cobertures 
estiguin adaptades a la realitat dels riscos, amb l’objec-
tiu d’aconseguir una universalització de la protecció del 
productor i treballar per aconseguir que el sistema d’as-
segurances es converteixi en un sistema de garantia de 
rendes per a les explotacions agràries.

9. Impulsar els estudis necessaris per a valorar l’establi-
ment a Catalunya d’un instrument d’estabilització d’in-
gressos, adreçat exclusivament a les explotacions agrà-
ries prioritàries, mitjançant la mutualització del risc.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Reg. 73674

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament que 
ha advertit l’errada següent en les propostes de resolu-
ció subsegüents al Debat general sobre el món agra-
ri (tram. 255-00004/10), presentades el 9 de juliol de 
2014 i amb número de registre 73540.

On hi diu: 

«Proposta de resolució núm. 2

»Pla estratègic d’usos de l’aigua 

»El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un Pla Hidrològic català d’aprofita-
ment i ús sostenible dels recursos [...]»

Hi ha de dir: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un Pla estratègic d’usos de l’aigua 
per l’aprofitament i ús sostenible dels recursos [...]»

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures fiscals per a reacti-
var el consum, la inversió i l’ocupació
Tram. 302-00181/10

Esmenes presentades
Reg. 73372; 73452; 73455 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 09.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73372)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures fiscals per a reactivar el consum, la inver-
sió i l’ocupació (tram. 302-00181/10).



14 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 357

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 85

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el text del punt, nou text

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Es-
tat a revisar la reforma fiscal aprovada al mes de juny, 
per tal que inclogui modificacions que comportin un 
major nivell d’ingressos per l’Estat, així com més con-
sum i inversió a través de: 

1.1.

a) la rebaixa de la tributació a les classes mitjanes 

b) l’augment de la tributació a les rendes i els patrimo-
nis més elevats

c) l’eliminació de tributació per les indemnitzacions 
per acomiadament

d) l’aposta decidida per la lluita contra el frau fiscal 
amb recursos extraordinaris que permetin millorar la 
inspecció.

1.2. El retorn al tipus d’IVA al 10% pel que fa als pro-
ductes culturals per tal de fomentar el consum i la pro-
ducció cultural a l’Estat, i a la vegada augmentar els 
ingressos corresponents.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 2, apartat a subapartat ii, nou 
text

2.a) ii. Informar en seu parlamentària dels resultats 
de les negociacions del Govern de la Generalitat per 
assolir vies de finançament, ja sigui de l’àmbit públic 
com dels mercats privats.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

De supressió al punt 2 dels apartats b, c i d.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 2, apartat e, d’un nou subapartat iii

2.e) iii. Reclamar al Govern de l’Estat un augment dels 
recursos destinats a la lluita contra el frau fiscal per tal 
d’assolir els nivells existents a la mitjana de la UE: re-
cursos humans, tècnics, etc.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

De modificació al punt 2 de l’apartat g, nou text

2.g) Establir abans de finalitzar l’any una estratègia 
per millorar la competitivitat de l’economia catalana, 
tant en sectors madurs com emergents, amb els recur-
sos necessaris que permetin la creació de programes 
extraordinaris en innovació, internacionalització i fi-
nançament.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73452)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures fiscals per a reactivar el consum, la inver-
sió i l’ocupació (tram. 302-00181/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió i addició a la lletra b de l’apartat 2

«b) No centrifugar deute propi cap a altres administra-
cions públiques les administracions locals amb l’objec-
tiu d’obtenir ingressos extraordinaris, eixugar deute o 
no fer front a compromisos de pagament responsabi-
litat de la Generalitat. I exigir al Govern de l’Estat no 
centrifugar l’esforç en la reducció del dèficit i l’endeu-
tament cap a les Comunitats Autònomes.» 

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73455)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
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la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures fiscals per a reactivar el consum, la inver-
sió i l’ocupació (tram. 302-00181/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

D’addició al punt 2.d

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

d) Incloure en la llei de mesures fiscals, administrati-
ves i financeres que ha d’acompanyar la llei de pres-
supostos de la Generalitat per al 2015 una reforma 
fiscal que tingui com a finalitat que cap impost de la 
Generalitat o sobre els que tingui competència per fi-
xar el tipus impositiu estigui per sobre de la mitjana 
del conjunt de figures tributàries d’àmbit autonòmic 
del conjunt d’Espanya. Aquesta reforma estarà enfo-
cada a rebaixar l’altíssima pressió fiscal que pateixen 
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i, a tal efecte, 
adoptar mesures com la reducció del tram autonòmic 
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
per a les classes mitjanes i populars catalanes.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels professionals del 
sector sanitari
Tram. 302-00182/10

Esmenes presentades
Reg. 73373; 73384; 73387; 73388; 73460; 

73464 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 09.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73373)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situ-
ació dels professionals del sector sanitari (tram. 302-
00182/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt

«I. Crear el Consell de les Professions Sanitàries com 
òrgan permanent de consulta i participació entre els 
professionals sanitaris i l’Administració. En el marc 
d’aquest consell, es reactivarà el Consell de la Profes-
sió Mèdica i el Consell de la Professió Infermera i es 
crearà el Consell de la Professió Farmacèutica.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt

«II. Crear el Registre de professionals sanitaris de 
Catalunya abans de finalitzar el 2014, com a eina per 
identificar el nombre, perfil i capacitació dels professi-
onals que permeti una planificació a curt i mig termini, 
en funció de les demandes i necessitats, dels recursos 
que el sistema sanitari requereix.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

«1. Elaborar i executar un Pla global de Recursos Hu-
mans 2015-2025 i de planificació professional per tot 
el sector sanitari de Catalunya, a curt i mig termini, 
que tingui en compte els diversos nivells assistencials, 
territorials i de complexitat i especialitat assistencial, 
i que estigui planificat i acordat amb els professionals 
sanitaris del sector.»

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP Socialista

Del punt 2. Nova redacció

«2. Constituir una Comissió de treball dels professio-
nals sanitaris de Catalunya per l’elaboració d’aquest 
Pla global de Recursos Humans 2015-2025 del sector, 
de la que formin part representants dels col·legis pro-
fessionals, sindicats amb afiliació majoritària, socie-
tats científiques i el món universitari, garantint així la 
seva participació efectiva.» 

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP Socialista

Al final del punt 3.a

«a) Garantir les condicions laborals i salarials míni-
mes que han de tenir els professionals del sector, que 
hauran de ser equiparables a les dels àmbits territori-
als propers, tot establint un marc de relacions laborals 
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que contempli les condicions retributives i d’exercici 
de la professió.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP Socialista

D’un nou apartat 3.a bis

«3.a bis) Garantir la suficiència de recursos financers 
en un marc plurianual 2015-2025 per l’assoliment dels 
objectius establerts al nou Pla global de Recursos Hu-
mans 2015-2025.»

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73384)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació dels profes-
sionals del sector sanitari (tram. 302-00182/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista, GP d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt

«5. Implementar abans d’acabar l’actual període de 
sessions i presentar per part del Director del Servei 
Català de la Salut en una setmana als Grups Parla-
mentaris, un nou Pla de gestió estival de recursos sani-
taris que permeti una gestió estable, transparent i jus-
tificada els mesos d’estiu i la garantia del retorn als 
recursos assistencials existents abans de l’estiu. Aquest 
nou Pla, d’aplicació del 1 Juny al 30 Setembre, haurà 
de detallar: 

a) L’atenció a urgències extrahospitalàries a través de 
l’atenció primària i l’atenció continuada.

b) Els recursos d’Atenció Hospitalària i sociosanità-
ria: disponibilitat de llits per a garantir hospitalitza-
cions mèdiques, quirúrgiques, activitat quirúrgica pro-
gramada i llits sociosanitaris de subaguts-postaguts, 
mitja estada i cures pal·liatives; en especial als grans 
hospitals de l’ICS i del sector concertat i en els àmbits 
territorials de més estacionalitat turística.

c) El garantiment de la mateixa disponibilitat econòmi-
ca centre per centre que el 2013, sense haver de dismi-
nuir 60 milions euros, que ha de permetre la contrac-
tació del personal necessari i fer l’activitat sanitària 
mèdica i quirúrgica necessària durant l’estiu.

d) La planificació davant incidències imprevistes i un 
pla de prevenció i atenció davant l’onada de calor.»

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP SOC Portaveu GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73387)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situ-
ació dels professionals del sector sanitari (tram. 302-
00182/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 1

«1. Elaborar i executar un Pla global de Recursos Hu-
mans i de planificació professional per tot el sector 
sanitari de Catalunya, a curt i mig termini, que tin-
gui en compte la planificació necessària de l’activitat 
sanitària en base a les necessitats de la població, els 
plans d’ordenació de Recursos Humans ja existents en 
alguns dels proveïdors del sector, els diversos nivells 
assistencials, territorials i de complexitat i especialitat 
assistencial, i que estigui planificat i acordat amb els 
professionals sanitaris del sector.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2

«2. Reactivar els Consells de la Professió Mèdica i In-
fermera de Catalunya Constituir una Comissió de tre-
ball, de la que formin part representants dels Sindicats 
amb afiliació majoritària dels professionals sanitaris de 
Catalunya, per tal de valorar i endegar les accions i 
actuacions necessàries que permetin garantir la parti-
cipació efectiva dels professionals en l’elaboració d’a-
quest Pla global de Recursos Humans del sector.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a la lletra a de l’apartat 3

«a) Garantir els recursos per part del Govern per a 
complir amb les condicions laborals i salarials mí-
nimes que han de tenir els professionals del sector, i 
que venen marcades per la negociació col·lectiva, i que 
hauran de ser equiparables a les dels àmbits territori-
als propers.» 

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra h a l’apartat 3

«h) Garantir la transparència en els criteris que s’apli-
quin i en la gestió de tots els subpunts anteriors.» 

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 73388)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació dels professionals del 
sector sanitari (tram. 302-00182/10).

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

D’un nou punt

1 bis. Aquest Pla haurà de reconsiderar i consensuar 
amb perspectiva de futur la planificació de necessitats 
de professionals sanitaris, els rols, les competències i 
capacitats acreditades amb l’objectiu de donar millor 
resposta a les necessitats de salut de les persones, te-
nint en compte aspectes com els canvis demogràfics de 
les professions (feminització i envelliment) i els canvis 
en la tecnologia i el coneixement.

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

D’un nou punt

1 ter. Crear el registre de professionals de la salut i un 
observatori per analitzar, de forma contínua les neces-
sitats de professionals relacionats amb el sector de la 
salut a mitjà i llarg termini i l’evolució dels seus perfils 
competencials, dinàmiques de formació i desenvolupa-
ment continu.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

1 quater. Crear el Consell de les Professions Sanitàri-
es com a òrgan permanent de consulta i participació 
entre els professionals sanitaris i l’Administració. En 
el marc d’aquest Consell, s’ha de reactivar el Consell 
de la Professió Mèdica i el Consell de la Professió In-
fermera i s’ha de crear el Consell de la Professió Far-
macèutica.

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

2. Establir mecanismes per tal que els professionals 
sanitaris participin de forma efectiva en la formulació 
de les polítiques de recursos humans i en la gestió de 
les organitzacions sanitàries que permetent els profes-
sionals sanitaris formar part de l’elaboració d’aquest 
Pla.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.a) Garantir les condicions laborals i salarials en el 
marc d’un acord pel model contractual aplicable al 
conjunt del sistema sanitari públic, respectant la ne-
gociació col·lectiva de les parts i l’autonomia de gestió 
dels centres.

6 Esmena núm. 6
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.b) Garantir la dotació de professionals que perme-
ti pràctiques segures i la seva capacitació i qualifica-
ció, de forma que quedi garantida la equitat territorial 
i que quedin cobertes les necessitats generades pel tre-
ball interdisciplinari.
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7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.d) Fomentar i garantir que la formació continuada 
sigui facilitada (assignant els recursos necessaris), po-
tenciada, desenvolupada i avaluada per les instituci-
ons sanitàries, i es realitzi amb el suport dels col·legis 
professionals, amb la participació de les societats ci-
entífiques i les universitats.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.e) Planificar la formació continuada per tal que esti-
gui vinculada a la carrera professionals i respongui a 
les necessitats de progrés professional i al desenvolu-
pament de competències i a les funcions i tasques dels 
llocs de treball.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.f) Crear mecanismes de reconeixement de l’exercici 
de la docència i la recerca per part de professionals as-
sistencials, vinculant-ho amb la carrera professional.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat

3.h) Garantir la continuïtat dels equips d’excel·lència 
d’especialitats quirúrgiques complexes en les quals 
som referents, de manera que quan els titulars o caps 
d’unitat es jubilin se n’asseguri el seu nivell de qualitat 
i servei.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.i) Expandir en el sistema l’aportació de la professió 
infermera, així com la integració del farmacèutic co-
munitari i els professionals de la salut púbica.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 73460)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació dels professionals del 
sector sanitari (tram. 302-00182/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 5

«5. El Parlament de Catalunya constata que les darre-
res retallades que el Govern està duent a terme estan 
afectant a la qualitat assistencial del sistema sanita-
ri català amb un augment de les llistes d’espera i un 
empitjorament de la situació dels professionals sani-
taris.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 6

«6. El Parlament de Catalunya rebutja les noves re-
tallades als centres hospitalaris públics de Catalunya, 
malgrat el Conseller de Salut ho negués en sessió par-
lamentària.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 7

«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a com-
parèixer, en el termini de dos mesos, davant la Comis-
sió de Salut per a informar de les noves retallades que 
està duent a terme.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 8

«8. El Parlament de Catalunya constata l’engany i la 
tergiversació que es fa a TV3 de la situació de la sani-
tat pública i concertada.»

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 73464)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació dels professionals del 
sector sanitari (tram. 302-00182/10).

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

D’un nou punt

«Continuar treballant en la línia establerta a l’Àmbit 
temàtic 2. Professionals i sistema sanitari dels acords 
establerts al document de bases per al Pacte Nacional 
de la Salut a Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt

«Desenvolupar el registre de professionals de la salut.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt

«Constituir el Consell de les Professions Sanitàries 
com a òrgan permanent de consulta i participació dels 
professionals.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Elaborar, amb l’assessorament del Consell de les 
Professions Sanitàries, un Pla integral de les professi-
ons sanitàries per tot el sector sanitari de Catalunya, a 
curt i mig termini, que tingui en compte els diversos 
nivells assistencials, territorials i de complexitat i es-
pecialitat assistencial, i que estigui planificat i acordat 
amb els professionals sanitaris del sector.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Constituir una Comissió de treball, de la que for-
min part representants dels Sindicats amb afiliació ma-
joritària dels professionals sanitaris de Catalunya, per 

tal de valorar i endegar les accions i actuacions neces-
sàries que permetin garantir la participació efectiva 
dels professionals en l’elaboració d’aquest Pla global de 
Recursos Humans del sector.»

6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’enunciat del punt 3 

«3. Aquest Pla integral de les professions sanitàries 
contindrà, entre d’altres, mesures per tal de: 

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.a

a) Garantir les condicions laborals i salarials mínimes 
que han de tenir els professionals del sector, que hauran 
de ser. equiparables a les dels àmbits territorials pro-
pers.

8 Esmena núm. 8
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.b

b) Garantir la suficiència dels professionals sanitaris i 
la seva capacitació i qualificació, de forma que quedi 
garantida la equitat territorial.

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.d

d) Fomentar i garantir la formació continuada i la re-
cerca clínica, considerades a tots els efectes com inte-
grants de la tasca encomanada i retribuïda.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.e

e) Impulsar la formació professional en el contínuum 
educatiu al llarg de la vida professional i aprofundir 
en els rols professionals en el context d’una atenció sa-
nitària integral, multiprofessional i interdisciplinar.

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.f

f) Considerar la recerca clínica com una tasca integra-
da dins les diverses activitats assistencials que han de 
dur a terme els professionals del sector, dins del seus 
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diversos àmbits d’actuació, i garantir l’accés, el temps 
i els recursos econòmics i tècnics per tal de poder-la 
desenvolupar de forma efectiva.

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.g

g) Impulsar el desenvolupament professional continu, 
com el reconeixement públic i exprés a la trajectòria 
professional, en base als coneixements, l’experiència, 
la formació, la docència i la recerca efectuada.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament de 
Catalunya, en un termini màxim de sis mesos, el pro-
jecte preliminar d’aquest Pla integral de les professi-
ons sanitàries, així com també les accions i les mesu-
res urgents que ha pres el Govern per tal de garantir la 
continuïtat i la qualitat assistencial de tots els centres 
sanitaris de Catalunya.»

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la transferència de coneixement i 
els parcs científics
Tram. 302-00183/10

Esmenes presentades
Reg. 73389; 73453; 73459; 73465 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 09.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 73389)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la transferència de co-
neixement i els parcs científics (tram. 302-00183/10).

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

2. Aprovar un Pla d’impuls, finançament i sostenibi-
litat dels Parcs Científics i tecnològics i dels campus 
d’excel·lència internacional de Catalunya (2015-2020), 
que esdevinguin un instrument òptim per a les sinèrgi-
es entre universitat i empresa i per al desenvolupament 
territorial i social, i fer les gestions oportunes davant 
de l’Estat perquè aquest negociï els crèdits pendents.

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

D’un nou punt

2 bis. Ordenar i agregar, si s’escau, els centres tecno-
lògics de Catalunya i elaborar el mapa de la innova-
ció de Catalunya amb els principals centres i agents de 
transferència tecnològica per tal d’apropar-los a l’em-
presa i afavorir-ne la competitivitat i la projecció in-
ternacional.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3. Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im-
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn-
cia de coneixement basat en les polítiques de recerca i 
les eines d’innovació existents i adaptat al nostre teixit 
econòmic, per tal d’enfocar la innovació a la demanda.

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

3.b) Millorar el sistema d’incentius de transferència 
tecnològica pels nostres investigadors, dins les univer-
sitat catalanes, per tal que els elements que afavorei-
xen la transferència siguin valorats en el currículum 
de l’investigador i la seva promoció.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.c) Crear i definir, a través de la futura Llei de la Ci-
ència, una carrera investigadora que contempli des de 
l’accés fins a l’exercici professional, i que entre d’altres 
qüestions, faci possible millorar les condicions labo-
rals dels investigadors que treballen en el sistema uni-
versitari i de recerca del país.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

4. Apostar, dins dels itineraris curriculars dels ense-
nyaments post obligatoris, en especial a la formació 
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professional i les universitats, per dotar d’eines forma-
tives que estimulin l’emprenedoria i la innovació.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Continuar incidint i aprofundir, en tots els organis-
mes dependents de la Generalitat, per la transparència 
en l’assignació de recursos via convocatòries de con-
currència així com per l’avaluació final dels projectes 
finançats, per tal de millorar-ne la qualitat.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

6. Reclamar al Govern de l’Estat l’adopció de l’acord 
que suposa la creació del Sistema de Patent Única Eu-
ropa per tal que els investigadors i creadors de Catalu-
nya puguin acollir-se al règim unificat de patents.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

7. Potenciar els doctorats industrials i fer un seguiment 
i avaluació dels resultats dels primers programes, per 
tal de, si s’escau millorar-ne l’efectivitat i l’impacte re-
al en la indústria.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Esmenes presentades pel  Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 73453)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso 
Adria, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la transferència de coneixement i els parcs científics 
(tram. 302-00183/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De modificació del punt 1 que quedaria redactat de la 
manera següent

1. Aprovar una revisió estratègica del Pacte Nacional 
per a la Recerca i la Innovació (2015-2020) i del Pla de 
Recerca i innovació, consensuada amb els principals 
actors polítics, universitaris, empresarials, sindicals i 
socials que contempli complir l’objectiu global (públic 
+ privat) de despesa del 2% del PIB 3% del PIB, refor-
çant les accions encaminades a la transferència de co-
neixement, en la línia de l’estratègia UE 2020 i RISC3, 
amb l’objectiu d’acostar-nos a les regions europees 
capdavanteres en l’àmbit tecnològic.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió en el punt 3

3. Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im-
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn-
cia de coneixement basat en les polítiques de recer-
ca existents i adaptat al nostre teixit econòmic, per tal 
d’enfocar la innovació a la demanda.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició al punt 3 apartat a

A) Constituir i dotar un Fons de Transferència de Tec-
nologia que impulsi de manera activa els avenços en 
matèria d’R-i-D de les universitats catalanes i dels 
Centres Tecnològics al teixit empresarial català, espe-
cialment entre les PIME. Aquest fons buscarà capital 
i invertirà en projectes concrets, buscant la rendibilitat 
econòmica i social per a totes les parts.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició al punt 3 a l’apartat b

b) Establir un sistema d’incentius de transferència tec-
nològica pels nostres investigadors, dins les universi-
tat catalanes, per tal que la participació i lideratge en 
projectes públic-privats, les llicències de patents a em-
preses i d’altres incentius siguin valorats en el currícu-
lum de l’investigador i la seva promoció; i permetre un 
sistema d’accés que fomenti l’estabilització i promoció 
del personal investigador.
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5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió i addició al punt 3 apartat c

c) Crear i definir una carrera investigadora que con-
templi des de l’accés fins a l’exercici professional, i que 
entre d’altres qüestions, faci possible millorar les con-
dicions laborals dels becaris d’investigació que treba-
llen en el sis tema universitari i de recerca del país. Pro-
moure la clarificació de la situació dels becaris i les 
becàries i del personal de recerca de les universitats i 
institucions de recerca. Pel que fa al col·lectiu becari, 
ha de realitzar essencialment tasques lligades a la seva 
formació en recerca. Pel que fa al col·lectiu investiga-
dor, ha de ser a tots els efectes personal al servei de la 
institució en la qual treballen, amb el reconeixement 
de tots els drets laborals que comporta aquest reconei-
xement.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió en el punt 3 apartat d

d) Professionalitzar les oficines de transferència 
(OTRI), creant espais de relació empresa-recerca i ofe-
rint la oferta dels resultats al ritme que l’empresa de-
manda.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició en el punt 3 de quatre nous apartats

f) Donar prioritat a les línies de recerca orientades a 
l’estalvi i l’eficiència energètica i a la lluita contra el 
canvi climàtic. En especial: les energies renovables 
descentralitzades, la gestió i planificació de l’ús soste-
nible de l’aigua, la gestió dels residus i el reciclatge, la 
mobilitat sostenible de persones i mercaderies.

g) Donar prioritat a les línies de recerca orientades al 
benestar de les persones: estudiar els nous marcs d’in-
serció laboral; prevenció i cura per la salut, cohesió 
social i gestió de la complexitat; nous mètodes d’apre-
nentatge; exploració de camins de participació en la 
cultura, l’esport o altres activitats cíviques.

h) Promoure la perspectiva de gènere en els continguts 
de la recerca.

i) Evitar qualsevol aportació a la recerca i la transfe-
rència tecnològica amb finalitats militars i compromís 
amb els principis de la promoció de la pau.

8 Esmena núm. 8
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió i addició en el punt 4

4. Dissenyar un pla dins dels itineraris curriculars per 
tal d’oferir eines de formació a universitaris i pre-uni-
versitaris que els estimulin en la emprenedoria recer-
ca, creació d’innovació i autoocupació o la incorpora-
ció al món industrial.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73459)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la transferència de co-
neixement i els parcs científics (tram. 302-00183/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3.b 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

3. Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im-
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn-
cia de coneixement basat en les polítiques de recer-
ca existents i adaptat al nostre teixit econòmic, per tal 
d’enfocar la innovació a la demanda.

b) Establir un sistema d’incentius de transferència tec-
nològica pels nostres investigadors, dins les universitat 
catalanes, i en col·laboració amb la resta d’universitats 
espanyoles, per tal que la participació i lideratge en 
projectes públic-privats, les llicències de patents a em-
preses i d’altres incentius siguin valorats en el currícu-
lum de l’investigador i la seva promoció.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 73465)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la transferència de coneixement 
i els parcs científics (tram. 302-00183/10).

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

Del punt 1

«1. El Parlament insta la Comissió de seguiment del 
PNRI a efectuar una revisió estratègica consensuada 
amb els principals actors polítics, universitaris, em-
presarials i socials del Pacte Nacional per a la Recer-
ca i la Innovació (2015-2020) que contempli complir 
l’objectiu global (públic + privat) de despesa del 2% 
del PIB, reforçant les accions encaminades a la trans-
ferència de coneixement, en la línia de l’estratègia 
H2020 i RIS3.»

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

Del punt 2

«2. Promoure i incentivar als patrons de cada Parc Ci-
entífic i Tecnològic a elaborar un pla d’impuls i viabi-
litat, per tal que esdevingui un instrument òptim per a 
les sinergies entre universitat i empresa i per al desen-
volupament territorial i social, renegociant els crèdits 
pendents amb el Govern de l’Estat.»

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

Del punt 3 b

«3 b. Continuar promovent un sistema d’incentius de 
transferència tecnològica pels nostres investigadors, 
dins les universitat catalanes, per tal que la participa-
ció i lideratge en projectes públic-privats, les llicències 
de patents a empreses i d’altres incentius siguin valo-
rats en el currículum de l’investigador i la seva pro-
moció.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3 c

«3 c. Incentivar i promoure a les institucions cientí-
fiques del país a l’assoliment de l’acreditació d’excel-

lència en recursos humans de recerca “HR Excellence 
in Research”, que atorga la Comissió Europea, per mi-
llorar les condicions laborals del conjunt dels treballa-
dors en el sistema universitari i de recerca del país.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3 d

«3 d. Seguir impulsant accions de millora de les OTRI 
per al compliment dels seus objectius.» 

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Seguir incentivant que els itineraris curriculars 
ofereixin eines de formació a universitaris i preuniver-
sitaris que els estimulin en la emprenedoria i la incor-
poració al món industrial.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Establir, en tots els organismes dependents de la 
Generalitat, nous criteris de transparència en l’assigna-
ció de recursos via convocatòries de concurrència així 
com en l’avaluació final dels projectes finançats, per tal 
de millorar-ne la qualitat.»

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model de gestió del 0,7% de 
l’IRPF per a finalitats socials i les perspecti-
ves de futur d’aquest model
Tram. 302-00184/10

Esmenes presentades
Reg. 73375; 73386; 73457 i 73496; 73463 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 09.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73375)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
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menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern 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).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 1 del primer bloc

«El Parlament de Catalunya constata: 

1. Que l’actual sistema de finançament de les entitats 
socials que es canalitza través de la casella destinada a 
finalitats socials de la declaració de renda, ha permès 
la materialització d’importants projectes socials que 
han contribuït a la millora de la situació de les perso-
nes més vulnerables de Catalunya per part de les enti-
tats socials. Tot i els intents d’actualització d’aquesta 
via de finançament, avui resulta necessari substituir-lo 
per un nou model de finançament adequat de les enti-
tats socials així com millorar les fórmules.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació de part del punt 2 del segon bloc

«2. Emprendre totes aquelles accions que siguin ne-
cessàries per tal de fer complir el govern espanyol les 
sentències judicials i a modificar els criteris en allò 
que fa referència a la distribució i el control dels recur-
sos derivats del 0,7% de l’IRPF.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 3 del segon bloc

«3. Reclamar, al Govern de l’Estat, un àmbit de ne-
gociació en el marc de la Conferència Sectorial d’As-
sumptes Socials per tal de consensuar, des del respecte 
de les sentències, un nou model de gestió de l’assigna-
ció tributària del 0,7% de l’IRPF destinat a finalitats 
socials.» 

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista

Supressió de part del punt 4 del segon bloc

«4. A debatre i consensuar, a través d’un treball con-
junt amb les entitats socials, quin ha de ser el model 
alternatiu a la casella del 0,7% de l’IRPF en l’escenari 
d’una Catalunya independent; i a presentar, en el ter-
mini màxim de sis mesos, les conclusions d’aquests 
treballs al Parlament de Catalunya.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 5 al segon bloc. Nova redacció.

«5. Demanar al Govern de l’Estat que en els treballs 
previs a la remissió a les Corts Generals del Projecte 
de Llei de modificació de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, General de Subvencions, es tingui en compte 
la necessitat d’actualitzar la regulació del procés per a 
les entitats del Tercer Sector d’acció social, per tal de 
permetre un control més àgil i menys burocràtic.»

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73386)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 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).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 5

5) Aplicar una fiscalitat progressiva i sistema imposi-
tiu més just i equitatiu, per tal de fixar un sòl d’inversió 
social en els propers pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, incrementant en 2 legislatures la inversió 
social fins a la mitjana europea.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73457 i 73496)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern 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).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

D’addició al punt 1

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

1. Demanar, al govern de l’Estat, que actuï amb trans-
parència i publiqui, després de cada exercici tributa-
ri, no només la distribució dels recursos per projectes 
i entitats, sinó també la seva desagregació territorial, 
per tal de disposar de dades que permetin contrastar 
l’assignació dels recursos amb les necessitats i el pes 
demogràfic de cada comunitat autònoma, de cada pro-
víncia i de cada municipi.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

D’addició d’un nou punt

1.bis. Actuar amb transparència i publicar, després de 
cada exercici tributari, la distribució dels recursos per 
projectes i entitats, així com la seva desagregació terri-
torial, per tal de disposar de dades que permetin con-
trastar l’assignació dels recursos amb les necessitats i 
el pes demogràfic de cada província i de cada municipi 
català.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

D’addició al punt 2

2. Emprendre totes aquelles accions que siguin neces-
sàries per tal de forçar el govern espanyol i el govern 
català a complir totes les sentències judicials de qual-
sevol àmbit i a modificar els criteris en allò que fa re-
ferència a la distribució i el control dels recursos deri-
vats del 0,7% de l’IRPF.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat, del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 73463)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el model de gestió del 0,7% de 
l’IRPF per a finalitats socials i les perspectives de fu-
tur d’aquest model (tram. 302-00184/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1 de l’apartat «El Parlament de Catalunya 
constata»

«1. Que l’actual sistema de finançament de les entitats 
socials que es canalitza través de la casella destinada a 
finalitats socials de la declaració de renda, constitueix 
una anomalia que va néixer per compensar els acords 
amb l’Església catòlica i resulta necessari substituir-lo 
per un finançament adequat de les entitats socials o 
per fórmules que estimulin efectivament el mecenatge 
o les aportacions solidàries dels ciutadans i les ciuta-
danes.»

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

Del punt 2 de l’apartat «El Parlament de Catalunya 
constata»

«2. Que el model actual, en el que el govern de l’Es-
tat estableix els criteris de distribució dels recursos en-
tre entitats i comunitats autònomes, atempta contra la 
naturalesa del sistema (fonamentat en la lliure elecció 
dels i les contribuents i les necessitats reals), donat que 
perjudica les zones en les que, com a Catalunya, els 
ciutadans i ciutadanes generen un major nombre de re-
cursos a través d’aquesta via i en la que, a més a més, 
les necessitats socials són especialment punyents, tal i 
com evidencien les dades sobre taxa de risc de pobresa.»

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

Del punt 3 de l’apartat «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a:» 

3. Reclamar, al Govern de l’Estat, el traspàs efectiu i 
total (incloses les condicions per optar-hi) de tots els 
recursos que els catalans i les catalanes decideixen 
lliurement destinar a finalitats a través de la seva de-
claració de renda, atenent al seu esforç solidari i a les 
necessitats socials del nostre país.
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4 de l’apartat «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a:» 

4. A debatre i consensuar, a través d’un treball con-
junt amb les entitats socials, quin ha de ser el model 
alternatiu a la casella del 0,7% de l’IRPF en l’escenari 
d’una Catalunya independent; i a presentar, en el ter-
mini màxim de dotze mesos, les conclusions d’aquests 
treballs al Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la gestió dels aeroports i ports de 
competència estatal
Tram. 302-00185/10

Esmenes presentades

Reg. 72696; 73376; 73454 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 09.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72696)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la ges-
tió dels aeroports i ports de competència estatal (tram. 
302-00185/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1, d’un incís al final del primer paràgraf

«– Realitzar els passos necessaris per engegar el procés 
de liberalització del mercat aeroportuari de l’Estat, ara 
sota monopoli d’AENA, garantint un model de gestió 
individualitzada de cada aeroport perquè puguin ope-
rar en règim de lliure competència, garantint en tot cas 
el control majoritari del sector públic conjuntament 
amb les entitats representatives del sector social de la 
comunitat territorial en que estigui ubicat.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1, es modifica el segon paràgraf

«– Garantir la presència d’una majoria determinant 
del Govern de la Generalitat, conjuntament amb les 
administracions locals afectades i les institucions so-
cioeconòmiques catalanes, en la gestió de l’aeroport 
de Barcelona - El Prat.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2, es modifica el segon paràgraf

«– Aprofundir en els esmentats principis d’autonomia 
portuària i de lliure competència entre ports, establint 
un règim normatiu específic pels ports de Barcelona i 
de Tarragona dotant-los de major autonomia per tal 
que gaudeixin de major capacitat organitzativa i de fi-
xació de taxes i preus, alhora que es faci possible que 
la Generalitat de Catalunya, les administracions lo-
cals afectades i les institucions socioeconòmiques ca-
talanes, tinguin major capacitat de incidència real en 
la gestió d’aquestes infraestructures.» 

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73376)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la gestió dels aeroports i ports de competència estatal 
(tram. 302-00185/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació del primer apartat del punt 1. Nova redac-
ció

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat les se-
güents mesures relatives als aeroports: 

Fascicle tercer



14 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 357

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 98

– Desenvolupar un nou model aeroportuari de ges-
tió descentralitzada i individualitzada amb l’objectiu 
d’aconseguir un model competitiu, modern i eficient.»

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73454)

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat, Albert Rivera Díaz, pre-
sident del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la ges-
tió dels aeroports i ports de competència estatal (tram. 
302-00185/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

De modificació del punt 1, que resta redactat de la se-
güent manera:

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat les següents 
mesures relatives a l’aeroport del Prat: 

– Accelerar l’execució de la connexió per ferrocarril 
des de la ciutat de Barcelona amb la terminal T1.

– Establir els mecanismes adients que permetin la 
participació del Govern de la Generalitat i dels Ajun-
taments de Barcelona i d’altres municipis de l’àrea 
d’influència de l’aeroport en la presa de decisions es-
tratègiques per a la seva gestió, i obrir un procés ten-
dent a la liberalització de serveis aeroportuaris sense 
perjudici de la necessària conservació de la titularitat 
pública estatal d’aquesta infraestructura.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Matías Alonso Ruiz Albert Rivera Díaz
Diputat del GP de C’s President del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els escenaris pressupostaris per 
al 2015
Tram. 302-00186/10

Esmenes presentades
Reg. 73374; 73451; 73456 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 09.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73374)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Juli Fernandez Iru-
ela, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els esce-
naris pressupostaris per al 2015 (tram. 302-00186/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar 
un nou model de finançament amb l’Estat.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Juli Fernandez Iruela
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73451)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els escenaris pressupostaris per al 2015 (tram. 302-
00186/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 1

«1. El Parlament de Catalunya, davant la presentació 
per part del Departament d’Economia i Coneixement 
el passat 12 de juny del resultat de la balança fiscal de 
Catalunya amb l’Administració central de l’any 2011, 
en el que arriba al 7,7% del PIB (15.006 milions d’eu-
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ros) d’acord amb el mètode del flux monetari i al 5,7% 
del PIB (11.087 M€) segons el mètode càrrega-benefici, 
constata que Catalunya pateix un dèficit fiscal despro-
porcionat, injust i permanent que posa en perill la co-
hesió social i el desenvolupament econòmic del país.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 1 bis

«1 bis. Davant l’anunci del Govern de l’Estat de no 
abordar la reforma del sistema de finançament auto-
nòmic, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a realitzar les accions polítiques i jurídi-
ques necessàries perquè el Govern de l’Estat impulsi el 
procés de revisió del sistema de finançament.»

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De la lletra a de l’apartat 2

«a. Treballar per a fer possible un escenari pressuposta-
ri per a l’any 2015 en el que com a mínim es mantingui 
a l’alça la despesa no financera amb càrrec a recursos 
generals prevista en els pressupostos de 2014, que per-
meti un increment dels recursos destinats a l’Estat del 
Benestar, i que tingui l’objectiu de recuperar la cator-
zena paga dels treballadors de la Generalitat de Cata-
lunya.

a. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini 
de dos mesos, un pla financer per a la recuperació de 
la despesa pública i la reversió de les retallades en els 
propers exercicis pressupostaris fins 2017, incremen-
tant la despesa no financera el 2015 de forma que es 
garanteixi la sostenibilitat dels serveis públics i garan-
tint la recuperació de la catorzena paga dels treballa-
dors de la Generalitat.» 

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 2 bis

«2 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a presentar, en el termini de dos mesos, 
un pla per incrementar els ingressos a través d’una 
reforma fiscal que incrementi la pressió fiscal a les 
rendes més altes, elimini exempcions i bonificacions, 
incorpori noves figures impositives ambientals i imple-
menti mesures contra el frau fiscal.» 

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3

«3. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat ha presentat prioritzat una reforma fiscal in-
justa, que incrementarà les desigualtats i reduirà la 
capacitat recaptatòria dels poders públics, i recentra-
litzadora, desequilibrada, incompleta i amb riscos de 
reduir la progressivitat en comptes de garantir les ne-
cessitats de finançament de l’Estat del Benestar prestat 
per les Comunitats Autònomes.»

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73456)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els escenaris pressupostaris per al 2015 (tram. 302-
00186/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

D’addició al punt 2.a

2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

a. Negociar amb el Govern d’Espanya una nova llei de 
finançament autonòmic, en el marc del Consell de Po-
lítica Fiscal i Financera, i a treballar per a fer possible 
un escenari pressupostari per a l’any 2015 en el que 
com a mínim es mantingui a l’alça la despesa no fi-
nancera amb càrrec a recursos generals prevista en els 
pressupostos de 2014, que permeti un increment dels 
recursos destinats a l’Estat del Benestar, i que tingui 
l’objectiu de recuperar la catorzena paga dels treballa-
dors de la Generalitat de Catalunya.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

De modificació de tot el punt 2.b, que resta redactat de 
la següent manera:

2.b) Per a fer possible el punt anterior, s’insta el Go-
vern de la Generalitat a plantejar al Govern de l’Estat, 
en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera 
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un nou sistema de finançament autonòmic basat en els 
principis de

a) Autonomia i suficiència financera per a que les 
CCAA obtinguin els recursos suficients per a prestar i 
gestionar las competències que tenen assumides.

b) Igualtat de tots els ciutadans espanyols

c) Transparència en el model

d) Lleialtat institucional

e) Redistribució de recursos en funció de la renda

f) Coresponsabilitat fiscal mitjançant una agència tri-
butària única consorciada

Es fa igualment palesa la necessitat d’incrementar els 
recursos de la Generalitat de Catalunya per al mante-
niment de l’Estat del Benestar. Aquests recursos aniran 
destinats prioritàriament a finançar la sanitat pública 
amb la finalitat d’alleugerir les llistes d’espera a Ca-
talunya i millorar els serveis prestats en aquest àmbit.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

D’addició al punt 3

3. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat ha prioritzat una reforma fiscal desequilibra-
da, incompleta i amb riscos de reduir la progressivitat 
en comptes de garantir les necessitats de finançament 
de l’Estat del Benestar prestat per les Comunitats Au-
tònomes. Així mateix, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern de la Generalitat a rebaixar l’altíssima 
pressió fiscal que pateixen els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya i, a tal efecte, reduir el tram autonòmic 
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
per a les classes mitjanes i populars catalanes, a efec-
tes d’ajudar a reactivar el consum.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’acció exterior
Tram. 302-00187/10

Rectificació del text presentat
Reg. 73462 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 09.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, comunica a la Mesa del Parlament 

que [ha] advertit l’errada següent en moció subsegüent 
a la interpel·lació sobre política exterior (tram. 300-
00188/10), presentada i amb número de registre 72095.

On hi diu: 

«t. Fer efectiu el pagament del deute del Fons Català 
de Cooperació amb els projectes que gestiona direc-
tament en els campaments de refugiats de Tindouf.»

Hi ha de dir: 

«t. Fer efectiu el pagament del deute del Fons Català de 
Cooperació amb els projectes que gestiona directament 
en els campaments de refugiats de Tindouf»

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

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

Esmenes presentades
Reg. 73371; 73383; 73458; 73466 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 09.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73371)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política d’acció exterior (tram. 302-00187/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació a l’apartat b

Respecte a l’ocupació de Palestina: 

b) Publicar tots els acords signats amb el Govern d’Is-
rael, amb les empreses i institucions israelianes, i pu-
blicar quines d’aquestes empreses i institucions tenen 
un paper directe o indirecte en l’ocupació i colonitza-
ció Palestina.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició a l’apartat j

j) Demanar l’alliberament a tots i totes les preses pa-
lestines contra les que no hi ha formulada una acu-
sació formal ni se’ls ha obert judici, que es troben en 
presons israelianes sota la figura de detencions admi-
nistratives o d’altres motius estrictament polítics, es-
pecialment aquells que estiguin en un estat de salut 
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crític per raons humanitàries i donant-los-hi el tracta-
ment adequat.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació del punt m nou text

m) Sol·licitar al Govern israelià que impulsi la ratifi-
cació de l’Estatut de Roma, pel qual s’estableix la Cort 
Penal Internacional de Justícia, amb seu a La Haia.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt després del punt m

m bis) Sol·licitar al Govern d’Israel i a l’Autoritat Na-
cional Palestina que facin tot allò que estigui al seu 
abast per desescalar el conflicte generat a rel del se-
grest i assassinat de quatre menors d’edat, tres de ciu-
tadania israeliana i un palestí.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt després del punt m bis

m ter) Reclamar al Govern israelià que s’abstingui 
d’emprar una política de represàlia col·lectiva sobre la 
població palestina com a resposta a un crim o agres-
sió, així com reclamar l’alliberament immediat dels 
parlamentaris del Consell Legislatiu Palestí en situa-
ció de detenció administrativa.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP Socialista

De supressió l’apartat t

t) Fer efectiu el pagament del deute del Fons Català de 
Cooperació amb els projectes que gestiona directament 
en els campaments de refugiats de Tindouf.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou apartat t

t) Insistir en la necessitat que la MINURSO compti 
amb un mandat que inclogui competències en la vigi-
lància del respecte als Drets Humans al Sàhara Occi-
dental.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 73383)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Solé i Ferran-
do, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política d’acció exterior (tram. 
302-00187/10).

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

De l’apartat a

«a) Posar en pràctica una política exterior basada en 
la projecció de Catalunya com un actor internacional, 
compromès, solidari i responsable garantint la màxi-
ma coherència de l’acció exterior i de la coordinació 
de les seves actuacions, a més del principi de transpa-
rència en l’actuació dels poders públics en aquesta ma-
tèria. Així com el reconeixement del dret de les perso-
nes i dels pobles a la defensa i promoció de la cultura, 
llengua i identitat pròpies i l’impuls dels valors de con-
vivència multicultural. La promoció de la pau, no-vi-
olència, seguretat humana, solidaritat i cooperació al 
desenvolupament, el desenvolupament sostenible i la 
lluita en contra del canvi climàtic, el respecte mutu en-
tre els pobles, l’eradicació de la pobresa i la protecció 
dels drets humans i, en conjunt, el respecte dels princi-
pis de la Carta de les Nacions Unides i dels valors, els 
principis i les obligacions establerts als tractats i a la 
normativa de la Unió Europea.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat b

«b) Publicar tots els acords signats, per part del Go-
vern de Catalunya amb el Govern d’Israel, així com 
amb les empreses i institucions israelianes, i publicar 
quines d’aquestes empreses i institucions tenen un pa-
per directe o indirecte en l’ocupació i colonització dels 
palestins i palestines»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat c

«c) Assumir el compromís de no impulsar cap tipus 
d’acord més amb empreses i institucions israelianes 
que tinguin un paper directe i demostrat en l’ocupació 
i colonització il·legal de territoris palestins.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat e

«e) Desestimar totes les relacions comercials des de 
les institucions públiques catalanes amb les empreses 
de seguretat israelianes que es beneficiïn directament 
de l’ocupació il·legal de territoris palestins i presentin 
els seus productes com «Tested in Combat», fet pel 
qual Amnistia Internacional ha demanat un embarga-
ment militar internacional envers l’Estat d’Israel.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat f

«f) Respectant en tot moment la seva autonomia, pro-
posar a les universitats catalanes que rescindeixin 
els actuals convenis signats amb universitats israeli-
anes en els casos que estigui demostrat que aquestes 
universitats tenen complicitat directa amb l’ocupació 
il·legal dels territoris palestins i amb la violació dels 
drets humans i de les resolucions internacionals res-
pecte aquells territoris.»

6 Esmena núm. 6
De modificació i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat g

«g) Fer arribar al Govern d’Israel la necessitat de com-
plir les diferents resolucions de les Nacions Unides a 
favor dels drets humans i del poble palestí i d’aturar 
la construcció o expansió d’assentaments en territori 
palestí. Així mateix, fer arribar a les dues parts en con-
flicte la necessitat de posar fi a la violència i als atacs 
i de treballar per un procés de pau, sobre la base de la 
solució de dos Estats, a partir de les fronteres de 1967 
i amb Jerusalem com a capital dels dos Estats, aconse-
guint que l’Estat d’Israel i un Estat Palestí siguin ca-
paços de conviure en pau i seguretat, i tenint en compte 
el dret al retorn dels més de sis milions refugiats/es 
palestins que hi ha arreu del món.»

7 Esmena núm. 7
De modificació i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat h

«h) Impulsar amb la comunitat internacional un pro-
cés d’autodeterminació del poble palestí en la línia de 
les resolucions de Nacions Unides i que inclogui als 
palestins i palestines que viuen en territori israelià, els 
refugiats i als jueus palestins anteriors al 1948.»

8 Esmena núm. 8
De modificació i supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat l

«l) Demanar al Govern de l’Estat la revocació de la re-
forma de la Justícia Universal i considerar que es jutgi 
com a crim de lesa humanitat, l’atac en aigües inter-
nacionals per part de l’exèrcit israelià al vaixell Mavi 
Marmara on hi viatjaven els activistes Laura Arau, Ma-
nuel Tapial i David Segarra juntament amb 747 activis-
tes internacionals més.»

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat o

«o) Traslladar al regne de Marroc l’exigència pel res-
pecte dels Drets Humans en els territoris ocupats i a 
posar fi a l’explotació il·legal dels recursos naturals i 
econòmics del Sàhara Occidental.»

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés Jordi Solé i Ferrando
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73458)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política d’acció exterior (tram. 302-
00187/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt a

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Posar en pràctica els principis rectors de la futura 
Llei d’Acció Exterior de Catalunya en la projecció de 
Projectar Catalunya com un actor internacional, com-
promès, solidari i responsable garantint la màxima 
coherència de l’acció exterior i de la coordinació de 
les seves actuacions, a més del incorporant el principi 
de transparència en l’actuació dels poders públics en 
aquesta matèria. Així com el reconeixement del dret 
de les persones i dels pobles a la defensa i promoció 
de la cultura, llengua i identitat pròpies i l’impuls dels 
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valors de convivència multicultural. La promoció de la 
pau, no-violència, seguretat humana, solidaritat i coo-
peració al desenvolupament, el desenvolupament sos-
tenible i la lluita en contra del canvi climàtic, el res-
pecte mutu entre els pobles, l’eradicació de la pobresa 
i la protecció dels drets humans i, en conjunt, el res-
pecte dels principis de la Carta de les Nacions Unides i 
dels valors, els principis i les obligacions establerts als 
tractats i a la normativa de la Unió Europea.

2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt b

Respecte a l’ocupació de Palestina: 

b) Publicar tots els acords signats amb el Govern d’Is-
rael, amb les empreses i institucions israelianes, i pu-
blicar quines d’aquestes empreses i institucions tenen 
un paper directe o indirecte en l’ocupació i colonització 
dels palestins i palestines.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt g

g) Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per que faci Fer arribar al Govern d’Israel la necessi-
tat de l’acompliment de les diferents resolucions de les 
Nacions Unides a favor dels drets humans i del poble 
palestí i treballar per un procés de pau i de convivèn-
cia plurilingüística, plurireligiosa i interètnica, exigint 
alhora que es concedeixi el dret al retorn dels més de 
sis milions refugiats/es palestins que hi ha arreu del 
món 

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt i

i) Instar el Govern de l’Estat a fer arribar al Govern 
d’Israel la necessitat de l’abolició de la figura de De-
tenció Administrativa.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt k

k) Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Es-
tat per que demani Demanar l’abolició de qualsevol ti-
pus de tortura i dany físic o psicològic als detinguts i/o 
presoners així com la millora del sistema alimentari, 
higiènic i sanitari dels i les recluses palestines que es 
troben en presons israelianes

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt o

Respecte a l’ocupació del Sàhara Occidental: 

o) Instar el Govern de l’Estat a traslladar al regne de 
Marroc l’exigència pel respecte dels Drets Humans en 
els territoris ocupats i a la necessitat de posar fi a l’ex-
plotació dels recursos naturals i econòmics del Sàhara 
Occidental

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt p

p) Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Es-
tat per a que estableixi Establir relacions institucionals 
normalitzades amb el Front Polisario Govern de la Re-
pública Àrab Sahrauí Democràtica (la RASD)

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt r

r) Donar suport a totes les iniciatives socials i institu-
cionals per fer possible el referèndum lliure i vincu-
lant per decidir el futur polític del Sàhara Occidental, 
d’acord amb les resolucions de les Nacions Unides.

9 Esmena núm. 9
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt u

Respecte als drets del poble kurd: 

u) Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per que traslladi Traslladar al Govern de Turquia l’exi-
gència pel la necessitat del reconeixement de la identitat 
kurda dins la constitució turca, l’acceptació d’una auto-
nomia democràtica kurda dins l’Estat Turc i el reconei-
xement del dret de rebre l’educació en llengua kurda.

10 Esmena núm. 10
De modificació 
GP de Ciutadans

Dels punts w i x, que resten redactats de la següent 
manera:

w) Refermar el reconeixement del dret a l’autodetermi-
nació dels pobles en els termes reconeguts per les reso-
lucions de l’Organització de les Nacions Unides.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

Albert Rivera Díaz, president del GP de C’s, i José 
María Espejo-Saavedra Conesa, diputat del GP de C’s 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 73466)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política d’acció exterior (tram. 
302-00187/10).

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

Dels punts del b fins a l’x

«b. Respecte als diferents conflictes internacionals, 
que tenen lloc actualment, el Parlament: 

– Expressa el reconeixement del dret a l’autodetermi-
nació dels pobles.

– Manifesta el rebuig a la llei orgànica1/2014, de 13 
de març, de modificació de la LOPJ sobre jurisdicció 
universal.

– Condemna qualsevol discriminació o violència per 
raó de gènere, origen, nacionalitat, raça, edat, religió 
o convicció polítiques.

– Rebutja i condemna tots els actes de violència, atacs 
contra les dones i la pràctica sistemàtica de violacions 
i tortures que es produeixen al món.

– Expressa la necessitat què les delegacions internaci-
onals puguin exercir la seva tasca d’observació inter-
nacional i informació.

– Vetllar per la consolidació de la democràcia, el res-
pecte als drets humans i les llibertats individuals dels 
pobles.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt

«c. El Parlament de Catalunya manifesta que el con-
tingut de l’Acord nacional d’acció exterior dóna pautes 
per guiar la política exterior de Catalunya i reforça la 
política exterior basada en la solidaritat.»

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada
Tram. 234-00024/10

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

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 8 de juliol de 2014, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
per la diputada Rocío Martínez-Sampere Rodrigo re-
latives a les activitats professionals, laborals o empre-
sarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, 
d’acord amb l’article 12.2 del Reglament i la legislació 
aplicable, la Comissió, en compliment del que disposa 
l’article 11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació 
de compatibilitat de la diputada Rocío Martínez-Sam-
pere Rodrigo (tram. 234-00024/10)

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost
Tram. 410-00002/10

Substitució temporal de membres
Reg. 65404 / Coneixement: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 04.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, comunica que la diputada Alícia 
Romero Llano ha estat substituïda pel diputat Jordi 
Terrades i Santacreu com a membre de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, als efectes exclu-
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sius de la tramitació del Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comerci-
al, de l’impost sobre la producció termonuclear d’ener-
gia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient 
i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera (NT 200-00016/10).

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hi-
drocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 406-00003/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 72426 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica que el diputat José 
Manuel Villegas Pérez ha estat designat membre de la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Ex-
plotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà 
de Fracturació Hidràulica.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

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

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 72569 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Núm. resolució: 290-00416/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 464/X, 
sobre l’elaboració d’un pla de prevenció i d’extinció 
d’incendis.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 464/X, sobre l’ela-
boració d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis 
(núm. tram. 290-00416/10), us informo del següent:

El Govern ha posat en marxa tot un seguit d’iniciati-
ves, de forma conjunta entre el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural i els altres departaments implicats Departament 
d’Economia i Coneixement, Departament Territori i 
Sostenibilitat i l’ICAEN, que tracten de cercar compli-
citats entre els productors primaris i el sector industri-
al, amb la participació de l’Administració, les univer-
sitats, Centres de Recerca i el sector empresarial, en el 
sentit que també marca la UE en el proper període de 
programació pels que s’anomenen projectes EIP.

Al mateix temps, s’estan fent reunions sectorials amb 
la propietat forestal pública i privada i amb els engi-
nyers forestals del territori per tal de mobilitzar més 
quantitat de fusta en el territori protegit sota la xarxa 
natura, per tal de cercar la compatibilització dels usos 
i aprofitaments de les forests.

El Pla General de Política Forestal recull aquests ob-
jectius i en aquest moment s’ha tancat amb el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, l’AAE (Avaluació 
Ambiental Estratègica), memòria ambiental i ISA (In-
forme de Sostenibilitat Ambiental), i ha començat ja el 
seu recorregut legislatiu d’aprovació, amb la normati-
va que l’acompanya ja revisada.

Alhora, continua en marxa el tràmit legislatiu de di-
ferents textos refosos de l’àmbit forestal com és el cas 
del que pertoca a prevenció d’incendis i dels productes 
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secundaris del bosc, fets que obliguen a interaccionar 
amb els actors implicats per cercar les millors soluci-
ons.

A Catalunya el PGPF és, en si mateix, un Pla de mobi-
lització dels boscos que en cap cas oblida els objectius 
de l’àmbit de conservació de la biodiversitat. En defi-
nitiva, ja s’estan liderant la posada en marxa d’un Pla 
d’usos racionals del bosc, i en el cas de la biomassa, ja 
s’ha presentat l’estratègia interdepartamental.

Pel que fa a l’elaboració d’un pla de prevenció i d’ex-
tinció d’incendis, s’adjunta informe del Departament 
d’Interior.

Barcelona, 1 de juliol de 2014

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

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

Control del compliment de la Resolució 
502/X, sobre la destinació d’una part de 
l’impost sobre estades turístiques a projec-
tes turístics i de patrimoni cultural
Tram. 290-00450/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 72323 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

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 502/X, sobre la des-
tinació d’una part de l’impost sobre estades turístiques 
a projectes turístics i de patrimoni cultural (tram. 290-
00450/10), us informo del següent:

En el pressupost de despeses per a l’exercici 2014, pro-
vinent del Fons del foment del turisme i gestionat per 
la Direcció General de Turisme, existeix una assigna-
ció econòmica expressa per executar el projecte plan-
tejat per la Direcció General del Patrimoni Cultural 
per a la realització d’un pla de foment turístic a dues 
xarxes territorials de museus:

– Xarxa de Tarragona i Terres de l’Ebre.
– Xarxa de Terres de Lleida i Aran.

La finalitat del pla, en la part que és finançada amb el 
Fons de foment del turisme, és doble:

a) Donar suport a productes i experiències amb valor 
turístic per als museus que no en disposen i generar 

nous productes turístics transversals que impliquin a 
altres sectors econòmics del territori.

b) Donar suport a les actuacions d’adequació a la rea-
litat turística de l’entorn territorial: diversificació idio-
màtica, inversió en noves tecnologies, adequació d’ho-
raris i formació del personal d’atenció al públic.

Amb aquesta actuació, el finançament de la qual es-
tà compromesa per l’any 2014, es dóna compliment a 
uns dels 10 objectius establerts en el Pla Estratègic de 
Turisme de Catalunya 2013-2016: millorar l’ús turístic 
del Patrimoni.

Així mateix, i dins de les directrius d’actuació del 
Fons per al foment del turisme 2014, en la part cor-
responent al tram local on s’estableixen els criteris de 
destinació dels fons, en la directriu concreta: «Millora 
de l’experiència turística estimulant la creació i conso-
lidació de nou producte turístic sobre la base dels re-
cursos turístics de la destinació», s’estableix:

– La capacitat de destinar els recursos de l’impost, a la 
creació de producte turístic a partir de la posada en va-
lor turístic dels recursos cultural (Projecte Xarxes tu-
rístiques interactives) proposades per el Departament 
de Cultura.

Per tant, el fons del foment del turisme, tant en la part 
del pressupost corresponent a la despesa que executa 
directament la Generalitat, com en el tram cedit als 
ens locals, estableix i contempla específicament la ca-
pacitat per actuar en els àmbits de millora de l’ús tu-
rístic del patrimoni cultural, com a part important dels 
productes turístics del país, amb l’objectiu d’incre-
mentar les visites i els recursos econòmics destinats a 
la seva conservació.

Igualment, en aquest any 2014, s’ha completat la se-
nyalització específica dels diferents recursos patrimo-
nials inclosos en les rutes/itineraris del 1714 a Cata-
lunya, així com la seva difusió mitjançant les oficines 
de turisme, i la venda i comercialització dels diferents 
productes i paquets turístics que, al voltant de l’esde-
veniment, s’han creat.

Per altra banda, l’Agència Catalana de Turisme (ACT), 
mitjançant els seus programes de treball i de relació 
amb el sector, que fins ara han estat els Clubs de Pro-
ducte, en aquest cas el Club de Turisme Cultural, i 
que, segons el Pla de Màrqueting de Turisme de Ca-
talunya estan en fase de redefinició, treballa conjun-
tament amb l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural 
en tot el relatiu a l’estructuració de producte. En aquest 
sentit, l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural va fer 
una presentació de l’entitat en la Jornada Tècnica 2014 
dels Clubs de Producte davant de més de 200 assis-
tents d’empreses i entitats del sector turístic.

Pel que fa a accions promocionals, l’ACT promociona 
en les seves fires i viatges de familiarització les rutes/
itineraris del 1714 a Catalunya, mitjançant els fulle-
tons de difusió editats per l’Agència Catalana de Patri-



14 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 357

4.50.01. INFORMACIó 107

moni Cultural, tant de la ruta com dels paquets turís-
tics. En concret, al Saló Internacional del Turisme de 
Catalunya, la ruta 1714 va comptar amb un espai pro-
pi, que va ser molt ben acollit pel visitant i, en el Festi-
val de Jazz de Donosti, s’ha previst que la promoció de 
l’esmentada ruta hi sigui present.

De la mateixa manera, en els programes dels viatges 
de familiarització del Buy Catalunya del mes d’octu-
bre s’ha previst la visita a diversos conjunts monumen-
tals i museus que són de gestió directa o consorcia-
da del Departament de Cultura, per tal de fomentar el 
seu coneixement per part de turoperadors dels mercats 
prioritaris per Catalunya.

Pel que fa a la presència al web catalunya.com, des de 
gener de 2014 i fins a finals d’any, apareixen dos «ban-
ners» informatius de la Ruta de 1714.

Per últim, des de les xarxes socials de l’ACT, tant a 
Twiter (47.200 seguidors) com a Facebook (227.000 
seguidors), es fa promoció de la ruta 1714. En concret, 
a twitter, recolzant la realització d’esdeveniments, 
com l’exposició monogràfica del Palau Robert i, a fa-
cebook, com a recomanació de visites a escenaris de la 
guerra, o a l’elaboració de cuina 1714.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
510/X, sobre el garantiment de l’atenció a les 
persones dependents
Tram. 290-00457/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 72667 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

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 510/X, sobre el ga-
rantiment de l’atenció a les persones dependents (tram. 
290-00457/10), us informo que el Govern de la Gene-
ralitat garanteix el compliment de la Llei 39/2006, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència i que enfront la nor-
mativa estatal que va minorar els drets de les persones 
dependents el Govern destina més recursos econòmics 
que mai al sistema, atès que l’atenció a les persones 
amb dependència és una de les prioritats del Departa-
ment de Benestar Social i Família.

Pel que fa a les dades sobre la procedència dels recur-
sos públics que sostenen el Sistema Català d’Autono-

mia i Atenció a la Dependència, podreu trobar la in-
formació sol·licitada a la documentació annexa.

Barcelona, 4 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

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

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 72461 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

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 527/X, sobre l’Hos-
pital de Viladecans (tram. 290-00472/10), us informo 
del següent:

Els criteris per a l’elaboració del Pla director de l’Hos-
pital de Viladecans, entre d’altres, és mantenir els mu-
nicipis de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i 
Sant Climent de Llobregat com àmbit territorial de re-
ferència per aquest centre hospitalari, mantenir la car-
tera de serveis actuals i el seu nivell de complexitat.

Tot i que hores d’ara el CatSalut està treballant en l’as-
signació 2014, la suficiència financera de l’Hospital de 
Viladecans quedarà degudament garantida i es preveu 
que hi hagi un increment de l’activitat contractada.

D’altra banda, fa pocs dies es va presentar als alcaldes 
afectats la proposta de pla director del centre, que ha 
de ser aprovat per la Direcció General de Planificació i 
Recerca en Salut del Departament de Salut. En el mo-
ment que estigui aprovat el Pla director, es trametrà a 
l’Institut Català de Salut, com a entitat gestora del cen-
tre, per iniciar l’elaboració del Pla funcional.

En relació amb l’aliança estratègica i la cooperació en-
tre l’Hospital de Viladecans i l’Hospital de Bellvitge, 
cal dir que aquesta mai ha estat qüestionada. Aquests 
dos centres hospitalaris estan gestionats per la mateixa 
entitat, l’Institut Català de la Salut, i depenen de la ma-
teixa Gerència Territorial.

Cal assenyalar que s’han dut a terme reunions peri-
òdiques amb els alcaldes de Viladecans, Gavà, Cas-
telldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat. També 
va tenir lloc una reunió informativa, el mes de març 
de 2014, amb els membres de la junta de personal del 

http://www.catalunya.com/
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centre, a la que va assistir el conseller. Un cop aprovat 
el Pla director, la direcció del sector sanitari realitza-
rà les reunions informatives corresponents amb els re-
presentants dels professionals i les entitats.

Finalment, hores d’ara, s’està realitzant l’anàlisi de les 
ràtios de professionals i l’evolució de les llistes d’es-
pera per detectar possibles deficiències que, si existei-
xen, seran corregides en funció de les disponibilitat 
pressupostàries.

Barcelona, 17 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
528/X, sobre un nou model d’atenció pedià-
trica integral al Prat de Llobregat
Tram. 290-00475/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 72462 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

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 528/X, sobre un nou 
model d’atenció pediàtrica integral al Prat de Llobre-
gat (tram. 290-00475/10), us informo del següent:

Des de finals de 2013, amb la posada en funcionament 
del CUAP del Prat de Llobregat, es va ampliar l’aten-
ció per part de pediatres en les franges diürnes de dis-
sabtes, diumenges i festius. La resta d’horari, l’atenció 
pediàtrica es realitza per part de professionals metges 
d’urgències, majoritàriament metges de família, amb 
formació adient per a l’atenció urgent, inclosa la pedi-
àtrica. En els supòsits que els metges d’urgències con-
siderin la necessitat d’una valoració específica per part 
de pediatria, a nivell territorial, es realitza la derivació 
als serveis d’urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu 
d’Esplugues o de l’Hospital General del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, hospitals del SISCAT.

Abans de l’inici de l’activitat del CUAP del Prat de 
Llobregat, es va realitzar la presentació de l’equipa-
ment i el seu model d’atenció a l’Ajuntament del mu-
nicipi.

En l’actualitat s’està posant en marxa la unitat de ges-
tió dels equips d’atenció primària del Prat de Llobre-
gat, que suposa una reformulació assistencial pedià-
trica per a la ciutat, activant la línia pediàtrica amb 
un responsable específic (adjunt a direcció) per a la 
mateixa. Un dels aspectes assistencials estratègics 
més rellevants serà la millora de la col·laboració amb 

l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues amb el 
desenvolupament d’experteses que millorin l’atenció 
integrada (primària - hospital) dels nens i que facultin 
l’apropament de la primària cap a l’hospital.

En aquest context, el Pacte Territorial 2013-2014 del 
Baix Llobregat Litoral i l’Hospitalet Sud, signat per to-
tes les entitats proveïdores de serveis sanitaris, con-
templa al seu acord 11 l’objectiu de millorar l’atenció 
pediàtrica al sector sanitari del Baix Llobregat Centre, 
Litoral i l’Hospitalet de Llobregat. Per al 2014 s’han 
establert les actuacions següents:

– Anàlisi de situació, circuits de derivació entre l’aten-
ció primària i l’especialitzada i proposta de consens.

– Anàlisi de situació de les urgències pediàtriques en 
horari de funcionament dels EAP i de l’atenció conti-
nuada. Propostes de millora

– Anàlisi de nous models organitzatius de col·laboració 
entre atenció especialitzada i primària.

Les entitats implicades són l’Hospital Sant Joan de 
Déu d’Esplugues, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el 
Consorci Sanitari Integral, els Serveis d’Atenció Pri-
mària Delta i Centre de l’Institut Català de la Salut i 
el CASAP.

Els canvis de model assistencial que es puguin formu-
lar com a conseqüència de la direcció conjunta dels 
dispositius del Prat de Llobregat o en aplicació de les 
accions a desenvolupar segons l’acord del Pacte Ter-
ritorial, seran objecte de presentació i consens amb 
l’Ajuntament del municipi.

Barcelona, 20 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 72463 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

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 530/X, sobre la 
negociació dels canvis en els horaris d’obertura dels 
centres d’atenció primària del Vallès Occidental (tram. 
290-00477/10), us informo del següent:
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Des del CatSalut s’està treballant amb els proveïdors 
d’atenció primària del territori i els ajuntaments per tal 
d’acordar els horaris d’obertura dels centres d’atenció 
primària aquest estiu. Es preveu tenir acord amb tots 
el municipis durant aquest mes de juny.

Barcelona, 20 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 72464 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

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 532/X, sobre l’As-
sociació Provincial de Laringectomitzats de Lleida 
(tram. 290-00479/10), us informo del següent:

D’acord les indicacions de la Comissió de Salut del Par-
lament de Catalunya, s’ha mantingut la col·laboració 
amb l’Associació Provincial de Laringectomitzats de 
Lleida (APL) en les seves tasques d’atenció als pacients 
amb laringectomia, facilitant l’atenció dels afectats en el 
servei de Rehabilitació de Gestió de Serveis Sanitaris.

Com cada any, s’ha ofert suport a l’APL·Lleida per di-
fondre la celebració dels Dies de la Veu entre els pro-
fessionals i usuaris de les institucions sanitàries con-
tractades a la Regió Sanitària Lleida amb l’objectiu de 
contribuir a la campanya de prevenció del càncer de 
laringe. Igualment s’ha disposat de tríptics i cartells en 
els serveis territorials del Departament de Salut.

El dia 24 d’abril de 2014 es va incloure l’APL– Lleida 
en el Projecte Comunitari sobre prevenció i control del 
tabaquisme, que porta a terme l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya (ASPCAT), juntament amb profes-
sionals d’atenció primària de l’Institut Català de la Sa-
lut a Lleida i de Gestió de Serveis Sanitaris. Atès que 
l’APL - Lleida és una entitat implicada en les interven-
cions per disminuir el tabaquisme, es va acordar que 
col·laborarien en la comissió que el desenvolupa i que 
treballarien coordinadament en les futures actuacions 
que es dissenyin en el territori.

Barcelona, 20 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
534/X, de rebuig de la Llei de l’Estat 20/2013, 
de garantia de la unitat de mercat, i de de-
fensa del model català de comerç
Tram. 290-00480/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72469 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució 534/X, de 
rebuig de la Llei de l’Estat 20/2013, amb número de 
tramitació 290-00480/10, de garantia de la unitat de 
mercat, i de defensa del model català de comerç, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 2 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 72469).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 25.07.2014 al 15.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 16.09.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.07.2014.
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Control del compliment de la Resolució 
559/X, per la qual s’aprova el Compte gene-
ral de la Generalitat corresponent al 2011
Tram. 290-00505/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, Conseller d’Economia i Coneixe-
ment 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 1 mes del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució 559/X, 
amb número de tramitació 290-00505/10, per la qual 
s’aprova el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2011.

Barcelona, 30 de juny de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i 
Coneixement (reg. 72483).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 25.07.2014 al 15.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 16.09.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.07.2014.

Control del compliment de la Resolució 
568/X, sobre les subvencions de l’Institut 
Català de les Dones del 2013 i del 2014
Tram. 290-00510/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 72346 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

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 568/X, sobre les sub-
vencions de l’Institut Català de les Dones (ICD) del 

2013 i del 2014 (tram. 290-00510/10), en relació al 
punt b) us informo que el passat mes de març es van 
aprovar les bases i es va obrir la convocatòria pública 
de les subvencions a entitats privades sense finalitat de 
lucre, concretament:

– Resolució BSF/512/2014, de 5 de març, per al qual 
s’aproven les bases que han de regir la concessió de 
subvencions a entitats privades sense ànim de lucre 
per a la realització de projectes per promoure la igual-
tat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6579, de 
11.03.2014).

– Resolució BSF/551/2014, de 10 de març, per al qual 
s’obre la convocatòria pública per a la concessió de 
subvencions pluriennals a entitats privades sense ànim 
de lucre per a la realització de projectes per promoure 
la igualtat efectiva de dones i homes durant l’any 2014.

Us fem avinent que el passat dia 18 de juny es va resol-
dre aquesta convocatòria de subvencions i que les enti-
tats estan rebent la informació pertinent.

Barcelona, 30 de juny de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
569/X, sobre el desplegament i l’aplicació 
de la Llei orgànica 2/2010, de salut sexual i 
reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, i sobre l’aprovació d’una llei cata-
lana de drets de salut sexual i reproductiva

Tram. 290-00511/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 72465 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

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 569/X, sobre el des-
plegament i l’aplicació de la Llei orgànica 2/2010, de 
salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntà-
ria de l’embaràs, i sobre l’aprovació d’una llei catala-
na de drets de salut sexual i reproductiva (tram. 290-
00511/10), us informo del següent:

És voluntat del Govern continuar impulsant el desen-
volupament de les polítiques de salut en l’àmbit de la 
salut afectiva, sexual i reproductiva, a través del De-
partament de Salut i amb el suport de la Comissió as-
sessora d’atenció a la salut maternoinfantil i d’atenció 
a la salut afectiva, sexual i reproductiva.
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El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 
323/X, va acordar iniciar el procés per elaborar i apro-
var una llei pròpia de drets i salut sexual i reproducti-
va. Amb aquest objectiu el grup de treball de la Llei de 
salut sexual i reproductiva del Parlament de Catalunya 
està analitzant la situació i el marc competencial i pro-
posarà les accions a realitzar per l’elaboració d’una llei 
catalana de drets de salut sexual i reproductiva.

Barcelona, 20 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 67/X, 
sobre la infància
Tram. 390-00067/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 72458 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 67/X, sobre la infància (tram. 
390-00067/10), amb relació al punt a) us informo que 
el de Govern de la Generalitat disposa d’un protocol 
per a la detecció i prevenció de situacions de dificultat 
en l’alimentació d’infants i adolescents, signat el 15 de 
juliol de 2013 entre el Departament d’Ensenyament, el 
Departament de Benestar Social i Família, l’Associa-
ció Catalana de Municipis i la Federació de Munici-
pis de Catalunya. El 4 de març de 2014 el dos Depar-
taments esmentats, més el Departament de Salut, van 
signar un document de Desenvolupament d’aquest pro-
tocol, amb l’objectiu d’incorporar els serveis sanitaris 
en el procés de coordinació de les diferents xarxes, es-
tablir mecanismes per sistematitzar la informació de 
les situacions detectades i possibilitar l’adaptació del 
Protocol a cada territori.

Aquest protocol i el document té abast arreu del terri-
tori català, tant des de l’àmbit social com de l’escolar 
i el de salut, d’acord amb les competències de l’admi-
nistració autonòmica i local.

S’ha establert un sistema de tramesa d’informació pe-
riòdic i se segueixen mantenint els canals de comuni-
cació habituals entre els Departaments implicats.

Pel que fa a les entitats participants, hi intervenen la 
Generalitat de Catalunya, els ens locals o supramuni-

cipals, l’Associació Catalana de Municipis i la Federa-
ció de Municipis de Catalunya i tots els agents i pro-
fessionals implicats en la matèria.

Barcelona, 30 de juny de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Moció 69/X, 
sobre el compliment de les recomanacions 
de l’informe del Comitè contra les Desapari-
cions Forçades de les Nacions Unides del 13 
de novembre de 2013
Tram. 390-00069/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 72336 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 69/X, sobre el compliment de 
les recomanacions de l’informe del Comitè contra les 
Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 
de novembre de 2013 (tram. 390-00069/10), us infor-
mo del següent:

L’apartat c) de la Moció 69/X insta el Govern a con-
tinuar facilitant i garantint el dret a la informació i la 
sensibilització a tots els familiars de víctimes de la 
Guerra Civil i de la repressió franquista que consten 
en el Registre oficial, com a cens català de persones 
desaparegudes, que actualment té 4.600 inscrits. I es-
pecialment, i un cop garantits els requisits de la nor-
mativa de protecció de dades que resultin aplicables 
d’acord amb el parer de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, informar de la possibilitat de lliurar 
mostres d’ADN per a facilitar, en els casos en què ci-
entíficament sigui possible, la identificació de perso-
nes desaparegudes; donar també informació sobre l’ús 
del formulari de comunicació de desaparició forçada o 
involuntària, de l’ONU,...

Durant els mesos posteriors a l’aprovació de la Moció, 
el Departament de Governació i Relacions Instituci-
onals, competent en matèria de memòria democràti-
ca, ha mantingut la gestió habitual del Cens de Per-
sones Desaparegudes, mitjançant la inscripció regular 
de nous casos de cerca de dades, l’enviament de noves 
peticions de documents a arxius i registres oficials, i 
l’elaboració i enviament de cartes de resposta als fa-
miliars sol·licitants, per informar-los de les dades ob-
tingudes i facilitar-los còpia de la documentació recu-
perada.
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El Cens constitueix un registre administratiu de caràc-
ter públic, subjecte a la normativa de protecció de da-
des personals i regulat per la Llei 10/2009, de 30 de 
juny, i el Decret 111/2010, de 31 d’agost. S’hi inscriuen 
les dades de persones desaparegudes en la Guerra Ci-
vil i el franquisme per facilitar-ne la localització i, si 
escau, la identificació. També hi consten les dades dels 
sol·licitants de les actuacions de recerca.

El Departament de Governació i Relacions Institu-
cionals, d’acord amb l’article 6 de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, ha demanat autorització 
als sol·licitants de dades registrats en el Cens per infor-
mar-los d’iniciatives públiques o privades adreçades 
al reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i 
la dictadura franquista, compatibles amb les finalitats 
del Cens i que puguin ser d’interès.

De conformitat amb l’article 14 del Reglament de des-
plegament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, apro-
vat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
s’entendrà que l’interessat dóna el consentiment per re-
bre aquesta informació si ho manifesta de forma ex-
pressa i per escrit, sens perjudici que el revoqui poste-
riorment, d’acord amb l’article 17 del Reglament.

Actualment, la Generalitat està rebent els escrits de 
resposta a la sol·licitud d’autorització esmentada. Un 
cop es disposi de la llista completa de ciutadans i ciu-
tadanes que hagin donat el consentiment exprés per 
rebre informacions sobre iniciatives per al reconeixe-
ment de les víctimes de la Guerra Civil, se’ls podrà in-
formar sobre aquestes iniciatives.

Pel que fa a l’apartat d) que insta el Govern a promou-
re, juntament amb aquest Parlament, les iniciatives le-
gislatives necessàries per tal que els familiars puguin 
reclamar els cossos de persones desaparegudes, s’ac-
tualitzi l’actual mapa de fosses i es reforcin gradual-
ment les tasques d’exhumació de fosses amb supervi-
sió judicial, amb la finalitat de garantir en les restes 
òssies la prova d’identificació per ADN creuant les da-
des existents en el Banc català d’ADN, quan això sigui 
científicament possible.

D’acord amb el marc normatiu vigent a Catalunya en 
matèria de desapareguts i fosses comunes de la Guerra 
Civil i el franquisme (Llei 10/2009, Decret 111/2010, 
Resolució IRP/4072/2010 i Protocol de col·laboració 
entre el departaments de Governació i Relacions Ins-
titucionals i el de Cultura), i atès el Decret 184/2013, 
la Direcció General de Relacions Institucionals i amb 
el Parlament (Departament de Governació i Relacions 
Institucionals), mitjançant la Subdirecció General de 
Memòria, Pau i Drets Humans, segueix desenvolupant 
regularment les polítiques públiques de la Generalitat 
en matèria de localització i identificació de desapare-
guts i senyalització d’espais.

El web del mapa de fosses de Catalunya és un mitjà 
cartogràfic d’accés públic (, regulat en la Llei 10/2009 
i el Decret 111/2010. Té per objecte satisfer el dret de 

la ciutadania a conèixer els fets de la Guerra Civil i el 
franquisme, i està subjecte a actualitzacions periòdi-
ques, derivades dels resultats de la recerca històrica a 
Catalunya.

El Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals du a terme un projecte de millora i redisseny del 
web del mapa de fosses. En aquest sentit, el personal 
tècnic de la Subdirecció General de Memòria, Pau i 
Drets Humans, amb l’assessorament pertinent, desen-
volupa millores tècniques per actualitzar-ne els con-
tinguts, incorporar-hi nova informació de fosses co-
munes i facilitar a la ciutadania l’accés als continguts 
del web.

A més, la possibilitat d’identificar desapareguts mit-
jançant el contrast del seu ADN amb el de persones 
vives és objecte d’estudi per part dels membres del Co-
mitè Tècnic per a la recuperació i la identificació de 
les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i 
la dictadura franquista, òrgan col·legiat que assessora 
la Generalitat en els temes objecte de la Llei 10/2009. 
Darrerament, mitjançant l’Acord de Govern 79/2014, 
de 3 de juny, s’ha renovat la composició d’aquest òr-
gan, que inclou professionals de prestigi en els àmbits 
de la medicina forense, l’antropologia, l’arqueologia, 
la història i el dret.

La complexitat tècnica d’aquesta matèria aconsella 
que l’Administració disposi primerament de l’assesso-
rament i els informes científics adients.

Barcelona, 16 de juny de 2014

Vicepresidenta del Govern i titular del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Moció 84/X, 
sobre la salut i la malnutrició infantils

Tram. 390-00084/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 72669 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Moció 84/X, sobre la salut i la 
malnutrició infantils (tram. 390-00084/10), pel que 
fa al punt a) us informo que mitjançant el contracte 
programa, el Departament de Benestar Social i Famí-
lia estableix un marc de coordinació, cooperació i col-
laboració amb els ens locals per permetre la presta-
ció i gestió dels serveis socials que respongui a criteris 
de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial 
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i optimització dels serveis adreçats a les persones amb 
necessitats socials.

En relació amb el punt b) us informo que el passat dia 
6 de juny es va publicar al Diari Oficial de la Gene-
ralitat l’Ordre BSF/171/2014, de 2 de juny, per la qual 
s’aproven les bases que han de regir la convocatòria 
extraordinària de subvencions a entitats per al desen-
volupament d’actuacions d’atenció a les famílies en si-
tuació de vulnerabilitat social, especialment aquelles 
que tenen infants a càrrec, i s’obre la convocatòria per 
a l’any 2014. La dotació d’aquesta convocatòria és de 
2M€ destinats a finançar ajudes econòmiques i la pres-
tació de serveis amb l’objectiu de cobrir les necessitats 
bàsiques d’alimentació, higiene personal, vestimenta, 
medicaments i altres productes per promoure la mi-
llora o preservació de la salut, així com les despeses 
de manteniment bàsic de la llar o altres de naturalesa 
similar.

Sobre el punt c) us fem avinent que el Departament de 
Benestar Social i Família ha posat en funcionament a 
la seva pàgina web un Mapa de les entitats de distribu-
ció d’aliments. L’objectiu és millorar l’eficàcia i l’efici-
ència dels serveis de distribució d’aliments i garantir 
un major control, equitat i impacte dels recursos des-
tinats. Aquest nou aplicatiu vol contribuir a visibilit-
zar els serveis de distribució d’aliments i facilitar les 
donacions, sobretot per part del petit comerç. El Mapa 
és fruït d’un dels compromisos adquirits per la Tau-
la de distribució solidària d’aliments, integrada pels 
Departaments de Benestar Social i Família, el d’Agri-
cultura, Ramaderia Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, el d’Empresa i Ocupació, així com la Diputació de 
Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques, La Federació de Municipis de Catalunya, les 
Fundacions dels Bancs d’Aliments, Càritas, Creu Ro-
ja, Usuaris de Sanitat i Consum, el Consell d’Empre-
ses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya, Unió 
de Pagesos i la Federació de Cooperatives Agràries.

Referent al punt d) us informo que enguany es des-
tinaran 1,7M€ a programes de beques de lleure i re-
forç de la cohesió social dins el pla d’actuacions per 
combatre els efectes de la crisi en la infància i adoles-
cència. A aquesta quantitat, aquest 2014, s’hi afegirà 
un import addicional de 500.000€ complementaris ex-
clusivament a beques per a activitats d’estiu per a in-
fants i adolescents en situació de vulnerabilitat. Amb 
aquest import fins a 3.500 infants podran realitzar ca-
sals d’estiu i fins a 500 infants més podran fer activi-
tats amb pernoctació, com ara colònies, campaments, 
camps de treball o rutes.

Paral·lelament, el Departament ofereix un total de 
1.000 places becades perquè nois i noies de 5 a 17 anys 
en situació de vulnerabilitat puguin gaudir del progra-
ma L’estiu és teu a un preu reduït o, si és el cas, gratuït.

A més, per primera vegada es possibilita l’obertura 
de centres oberts durant el període de vacances d’es-

tiu, tant aquells gestionats per entitats socials com per 
ajuntaments. S’hi preveuen activitats diàries, de di-
lluns a divendres, amb un mínim d’obertura del centre 
de 6 hores diàries, preferentment en la franja horària 
de 9 a 18h, incloent 2 o 3 àpats diaris que hauran de 
garantir una alimentació saludable i equilibrada. Això 
representa, aproximadament, unes 2.000 places.

D’altra banda, aquest estiu torna a haver-hi el progra-
ma Jugar i Llegir, que es desenvolupa als Casals Cí-
vics de la Generalitat i s’adreça a infants d’entre 4 i 
12 anys. Aquest programa integra el joc, la lectura, els 
hàbits d’higiene i d’alimentació i ofereix esmorzar i 
berenar als infants participants. Aquest estiu 29 equi-
paments duran a terme el programa, 7 més que l’estiu 
del 2013. Es preveu que aquest estiu participaran en 
aquest programa 2.000 infants.

Pel que fa al punt e) el Departament d’Ensenyament 
garanteix l’ajut a totes les sol·licituds que compleixen 
els requisits establerts, atorgant la beca menjador cor-
responent.

Barcelona, 3 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Moció 85/X, 
sobre la singularitat d’Aran
Tram. 390-00085/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 72335 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Moció 85/X, sobre la singularitat 
d’Aran (tram. 390-00085/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat sempre ha defensat des 
dels àmbits polític, jurídic i educatiu el caràcter vehi-
cular de la llengua occitana, aranès a Aran, en el sis-
tema educatiu al territori d’Aran, tal i com consta en 
la regulació específica que es fa d’aquesta matèria en 
els decrets reguladors de l’ordenació dels diversos en-
senyaments, on es fa especial atenció a la llengua ara-
nesa.

Pel que fa a la defensa del seu caràcter preferent, cal 
tenir present que, d’una banda, el Govern català va de-
fensar el text de la Llei i va intentar evitar-ne la impug-
nació per part del Govern de l’Estat, del PSOE en la 
seva etapa de final de legislatura. El Govern de l’Es-
tat va plantejar discrepàncies constitucionals amb di-
versos preceptes relatius al caràcter de l’aranès com 
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a llengua d’ús preferent de totes les institucions, dels 
mitjans de comunicació públics, de l’ensenyament i de 
la toponímia, i el Govern de la Generalitat va acceptar 
l’obertura d’un procés de negociació, a l’empara d’allò 
previst per l’article 33.2 de la Llei orgànica del Tribu-
nal Constitucional.

Aquestes discrepàncies es fonamentaven en l’aplica-
ció de la doctrina establerta pel Tribunal Constituci-
onal en l’àmbit lingüístic en la STC 31/2010, dictada 
sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, als precep-
tes de la Llei de l’aranès pel que feia a la definició com 
a llengua d’us preferent. Segons el Govern de l’Estat, 
aquests ús preferent suposaria reservar un tracte privi-
legiat a l’aranès, trencant amb l’equilibri inexcusable 
que cal mantenir entre les llengües oficials, a judici del 
Tribunal Constitucional.

El Govern de la Generalitat va defensar els preceptes 
de la Llei de l’aranès amb una diversitat d’arguments i 
de propostes interpretatives. Tanmateix, el Govern de 
l’Estat no va acceptar aquesta proposta i va formalit-
zar un recurs d’inconstitucionalitat. Una vegada for-
mulada aquesta impugnació, el Govern de la Genera-
litat va acordar personar-se en el recurs i encarregar al 
Gabinet Jurídic la defensa jurídica de la constituciona-
litat de la Llei, defensa que es fonamenta en les previ-
sions contingudes a l’Estatut d’Autonomia en relació 
amb l’aranès, així com en el fet que es tracta d’una 
llengua minoritària, definida com a tal per la Carta 
Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que 
hauria de ser preservada i protegida com un patrimoni 
històric de tots, també d’Espanya, igual com ho és de 
la Unió Europea. El recurs segueix en tràmit amb el 
manteniment de la suspensió de la vigència dels pre-
ceptes impugnats. La tramitació de la nova Llei sobre 
el règim especial de l’Aran pot constituir una oportu-
nitat per tornar sobre aquesta qüestió però, més enllà 
d’exigir la formació d’un consens majoritari al Parla-
ment, no es pot descartar que les solucions que es pu-
guin apuntar siguin novament impugnades pel Govern 
de l’Estat.

En el marc del context econòmic i financer actual és 
voluntat del Govern de la Generalitat assegurar l’ofer-
ta audiovisual i altres ofertes culturals en aranès, en 
línia amb l’exitós circuït musical en aranès, ja existent, 
com a mesures per a garantir la difusió de l’aranès i 
per a ajudar a impulsar-ne l’ús social. En aquest sentit 
en la proposta de d’acord de finançament per a l’any 
2014, actualment en negociació, s’ha inclòs una apor-
tació adreçada al foment de l’ús social de l’aranès i la 
seva presència als mitjans de comunicació, juntament 
amb altres aportacions en matèria de cultura i accions 
de normalització lingüística. A més, aquests darrers 
anys s’ha fet un esforç important per no reduir aques-
tes aportacions, malgrat la situació de crisi financera 
que pateix la Generalitat

El Govern i el Conselh Generau d’Aran varen acordar 
impulsar el desplegament de la Llei de l’occità aranès 

a través de la creació, per part de la Comissió Mixta 
Govern de la Generalitat-Consell Generau d’Aran, en 
la seva reunió de 17 de maig de 2012, del Consell de 
Política Lingüística de l’Occità Aranès, com a ponèn-
cia de treball de la pròpia Comissió, que vetlla per la 
coordinació de les actuacions d’una i altra Adminis-
tració en aquesta matèria i que ha demostrat tenir una 
gran vitalitat.

Amb la constitució d’aquest Consell, que té per objec-
te impulsar i fer el seguiment de totes les actuacions 
necessàries per garantir el finançament adequat i su-
ficient de les polítiques lingüístiques de l’occità ara-
nès, assegurar la coordinació entre la Generalitat i el 
Conselh Generau en aquest àmbit i fer el seguiment i 
l’avaluació dels acords adoptats, es dóna compliment 
a la disposició addicional tercera de la Llei 35/2010, 
ja que el Consell de política lingüística de l’occità ara-
nès constitueix l’estructura paritària prevista en aques-
ta disposició.

Aquest Consell –que ha celebrat cinc reunions, la pri-
mera, de caràcter constitutiu, el 30 de maig de 2012 i 
les altres quatre el 17 d’octubre de 2012, el 17 de ju-
liol de 2013, el 27 de febrer de 2014 i el 22 de maig 
de 2014– ha impulsat, conjuntament amb el Departa-
ment de Justícia, el Decret 12/2014, de 21 de gener, pel 
qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el caràcter 
d’acadèmia, i d’autoritat lingüística de l’occità, a la Val 
d’’Aran i a Catalunya.

Finalment, cal tenir present que la nova llei sobre el 
règim especial de l’Aran ha d’incloure una menció ex-
pressa a la regulació especifica de la llengua pròpia de 
l’Aran.

El Govern en línia amb la seva voluntat de compromís 
amb l’Aran i la seva singularitat –voluntat de compro-
mís que s’ha manifestat en els camps normatiu, insti-
tucional competencial, financer i lingüístic– considera 
oportú estudiar les vies i procediments més adequats 
per tal d’impulsar l’Aran com a territori clau i estra-
tègic de la cooperació transfronterera en el marc de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània –entitat formada 
per Catalunya, les Illes Balears i les regions occita-
nes administrativament franceses del Migdia-Pirineus 
i el Llenguadoc–, exercint com a punt d’unió cultural, 
política i econòmica entre els Països Catalans i Oc-
citània. En conseqüència, el Govern resta obert a les 
propostes que es formulin en aquest sentit, així com a 
analitzar-les i debatre-les conjuntament amb els repre-
sentants del territori.

També en aquesta mateixa línia cal fer referència al 
document Pla estratègic internacional de la Val d’Aran 
2014-2020, que porta com a subtítol Plans prioritaris 
a integrar en el marc de programes amb el cofinan-
çament de la Unió Europea, i que incorpora una sol-
licitud a la Generalitat de suport en diversos punts re-
lacionats amb els fons europeus i amb la possibilitat 
que es tingui en compte l’Aran i els projectes que plan-
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teja l’esmentat document, per tal que aquests projectes 
rebin finançament d’aquests fons. Aquestes actuacions 
foren comentades al Consell Tècnic i es troben en fase 
d’estudi per part dels diversos departaments afectats.

Barcelona, 19 de juny de 2014

Vicepresidenta del Govern i titular del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Moció 86/X, 
sobre les mesures previstes amb relació a 
l’increment del tipus impositiu de l’impost 
sobre el valor afegit en el sector sanitari del 
10% al 21%
Tram. 390-00086/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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 moció amb núme-
ro de tramitació 390-00086/10, sobre 86/X, sobre les 
mesures previstes amb relació a l’increment del tipus 
impositiu de l’impost sobre el valor afegit en el sector 
sanitari del 10% al 21%, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 2 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
72460).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 25.07.2014 al 15.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 16.09.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.07.2014.

Control del compliment de la Moció 114/X, 
sobre la situació dels centres penitenciaris 
i les polítiques de personal amb relació a 
l’obertura de nous centres penitenciaris
Tram. 390-00114/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 72477 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Control de Compliment de Moció

Núm. Moció: 390-00114/10

Sobre: Control compliment de la Moció 114/X, sobre 
la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de 
personal amb relació a l’obertura de nous centres pe-
nitenciaris

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment al punt 4 c) de la Moció 114/X, sobre la 
situació dels centres penitenciaris i les polítiques de 
personal amb relació a l’obertura de nous centres peni-
tenciaris (núm. de tram. 390-000114/10), us trametem, 
adjunta, una nota signada pel secretari general del De-
partament de Justícia.

Barcelona, 2 de juliol de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació de les llistes d’espera hospitalà-
ries
Tram. 354-00058/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’accés a l’assistència sanitària
Tram. 354-00063/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el futur de la prestació de serveis sanitaris 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona
Tram. 354-00087/10

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona
Tram. 354-00091/10

Retirada de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les presumptes incompatibilitats del director 
del Servei Català de la Salut en l’exercici del 
seu càrrec
Tram. 354-00097/10

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la relació del director del Servei Català de la 
Salut amb empreses proveïdores de serveis 
al Departament de Salut
Tram. 354-00098/10

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
els efectes de la pròrroga dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2012 en el pressu-
post d’aquest departament
Tram. 354-00135/10

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalu-
nya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00146/10

Retirada de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’escenari pressupostari d’aquest departa-
ment per al final del 2013
Tram. 354-00166/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.07.2014, DSPC-C 451.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el projecte de reordenacions territorials as-
sistencials
Tram. 354-00170/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la distribució de les retallades pressupostà-
ries del 2013 per al sistema sanitari català i 
la reordenació assistencial territorial
Tram. 354-00174/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’impagament al sector farmacèutic
Tram. 354-00208/10

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la dimissió del director del Centre de Medi-
cina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00229/10

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
de Salut amb el conseller de Salut sobre els 
casos d’infants amb carències alimentàries
Tram. 354-00242/10

Retirada de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb la consellera de Benestar 
i Família, la consellera d’Ensenyament i el 
conseller de Salut sobre la malnutrició infantil
Tram. 354-00244/10

Retirada de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació dels serveis d’urgències dels hos-
pitals públics
Tram. 354-00252/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el Pla interdepartamental de salut pública
Tram. 354-00257/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 03.07.2014, DSPC-C 451.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’acord d’unificar els centres sanitaris de de-
pendència pública de Lleida
Tram. 354-00259/10

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’incompliment del compromís del conseller 
de Salut davant el Ple de visitar l’Hospital de 
Viladecans (Baix Llobregat) i reunir-se amb 
els representants dels ajuntaments i dels 
treballadors
Tram. 354-00266/10

Retirada de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’acord del Govern d’unificar en un ens pú-
blic de gestió els centres sanitaris de depen-
dència pública de Lleida
Tram. 354-00268/10

Rebuig de la sol·licitud

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

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 26, tinguda el 08.07.2014, DSPC-C 456.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la reducció de personal a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 354-00286/10

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre la contractació de la di-
rectora del Programa de polítiques de trans-
parència
Tram. 354-00306/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 72035).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 07.07.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el manteniment i les condicions de segu-
retat i salubritat dels parcs de bombers
Tram. 354-00307/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: David Companyon i 
Costa, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 72320).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
03.07.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre la pobresa infantil
Tram. 354-00308/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 72480).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
03.07.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre el primer any de 
desplegament del Pacte per a la infància a 
Catalunya
Tram. 354-00309/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 72481).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
03.07.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre les repercussions de la Sentència 
31/2014 de l’Audiència Nacional
Tram. 354-00310/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73088).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
09.07.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 352-01572/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72028).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença del síndic 
d’Aran amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 352-01573/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72028).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Xavier Boya i Alòs, exsíndic d’Aran, amb re-
lació a la Proposició de llei del règim espe-
cial d’Aran
Tram. 352-01574/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72028).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença d’Emilio Medan 
Ane, alcalde de Les, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01575/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72028).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.
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Proposta de compareixença de Rufino Mar-
tínez Cau, expert en Administració local, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 352-01576/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72028).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Josep Mir 
i Bagó, jurista i membre de la comissió re-
dactora del text base del Projecte de llei del 
règim especial de la Val d’Aran, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 352-01577/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72028).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Joan Reca-
sens i Calvo, jurista i membre de la comissió 
redactora del text base del Projecte de llei 
del règim especial de la Val d’Aran, amb re-
lació a la Proposició de llei del règim espe-
cial d’Aran
Tram. 352-01578/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72028).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán 
Galán, director del Departament de Dret Ad-
ministratiu i Dret Processal de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01579/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
72121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Juan Manuel 
Trayter Jiménez, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Girona, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 352-01580/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
72121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença del síndic 
d’Aran amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 352-01581/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 72365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença d’Albert Alins i 
Abad, delegat territorial del Govern a l’Alt Pi-
rineu i Aran, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01582/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 72365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.
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Proposta de compareixença de Jusèp-Loís 
Sans Socasau, cap de Política Lingüística 
del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01583/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 72365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Julián San-
llehy Caubet, guarda del refugi de Saboredo, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 352-01584/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 72365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Daniel Cle-
mente Casado, membre d’Aran peth sòn En-
senhament, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01585/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 72365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Jusèp Amiell 
Solè, sacerdot i escriptor aranès, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 352-01586/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 72365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença del síndic 
d’Aran amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 352-01592/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Luis Carlos 
Medina, vice-síndic primer del Conselh Ge-
nerau d’Aran, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01593/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de José Enri-
que Arró, conseller d’Agricultura, Ramaderia 
i Medi Natural del Conselh Generau d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 352-01594/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença d’Àlex Moga Vi-
dal, alcalde de Vielha e Mijaran, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 352-01595/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.
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Proposta de compareixença d’Enrique Pérez 
Llas, director executiu del Conselh Generau 
d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 352-01596/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Pau Per-
dices Pla, diputat a la Diputació de Lleida, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 352-01597/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Jèp de Mon-
toya e Parra, historiador, lingüista i respon-
sable de cultura i patrimoni del Conselh Ge-
nerau d’Aran, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01598/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán 
Galán, director del Departament de Dret Ad-
ministratiu i Processal de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01599/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Mireya Boya 
Busquet, presidenta de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana a Aran, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01600/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Ròsa Maria 
Salgueiro Pujos, directora de Serveis Educa-
tius de la Vall d’Aran, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01601/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Pau Sans 
Mas, llicenciat en dret per la Universitat Ro-
vira i Virgili, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01602/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.
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Proposta de compareixença de Joan Vintró i 
Castells, catedràtic de dret constitucional de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01603/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Marçal Gir-
bau Garcia, responsable de l’Ostal d’Occi-
tània de Tolosa i expert en l’Euroregió, amb 
relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 352-01604/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença Jael Pozo Loza-
no, representant dels Verds d’Andorra i pre-
sidenta de la Comissió de Cultura, Medi Am-
bient, Agricultura i Sostenibilitat del Comú 
de la Massana, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01605/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Nora Mun-
tañola Thornberg, professora d’antropologia 
social a la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 352-01606/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Julián San-
llehy Caubet, guarda del refugi de Saboredo, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 352-01607/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Joan Bote-
lla Corral, catedràtic de ciència política de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 352-01608/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Obrera Nacional de la 
Vall d’Aran amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 352-01609/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió General de Treballadors de 
la Vall d’Aran amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01610/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Mireia Boya, 
en representació de l’Assemblea Nacional 
Catalana d’Aran, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01611/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Jusèp Boya, 
en representació de l’Assemblea Nacional 
Catalana d’Aran, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01612/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Claudi Aven-
tin, en representació de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana d’Aran, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01613/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Domergue 
Sumient, en representació d’Iniciativa per 
Occitània, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 352-01614/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Joan Barce-
ló, en representació d’Iniciativa per Occità-
nia, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 352-01615/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Ferriol Ma-
cip, en representació de «El Jornalet» i de 
l’Associació per la Difusió d’Occitània a Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 352-01616/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.
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Proposta de compareixença d’Aitor Carrera, 
de la Càtedra d’Estudis Occitans de la Uni-
versitat de Lleida, amb relació a la Proposi-
ció de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01617/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Miqueu Se-
galàs, en representació de Libertat! Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 352-01618/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Julian Cha-
barry, en representació de Libertat! Bearn, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 352-01619/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Jaume Fi-
gueras, en representació de l’Institut Català 
d’Estudis Occitans, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01620/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Manel Zaba-
la, en representació de l’Institut Català d’Es-
tudis Occitans, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01621/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Rafeu 
Sichel-Bazin, en representació de l’Associ-
ació Internacional d’Estudis Occitans de la 
Universitat d’Osnabrük (Alemanya), amb re-
lació a la Proposició de llei del règim espe-
cial d’Aran
Tram. 352-01622/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 72653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença del síndic 
d’Aran amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 352-01623/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 72657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Juan An-
tonio Serrano Iglesia, president del Gremi 
d’Hostaleria de la Val d’Aran, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01624/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 72657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.
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Proposta de compareixença de José Calbe-
tó Giménez, vicepresident honorari de Tu-
risme del Consell General d’Aran, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 352-01625/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 72657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença d’Ester Sirat 
Sanglada, vicepresidenta del Partit Popular 
d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 352-01626/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 72657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Joaquín Pu-
ente Feixa, primer tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Vielha e Mijaran, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01627/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 72657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença d’Antonio Beso 
Ensenat, president de l’Associació de Co-
merciants de Vielha, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01628/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 72657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Ber-
nadí i Gil, director de l’Oficina per al Desen-
volupament de l’Autogovern, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01629/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72689).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 07.07.2014.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental), davant la Comissió de Salut per-
què expliqui la gestió de les llistes d’espera
Tram. 356-00665/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Metges de Catalunya davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la situació dels centres d’atenció primària i 
atenció especialitzada de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 356-00682/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat d’Infermeria davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la situació dels centres d’atenció primària i 
atenció especialitzada de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 356-00684/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública, davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre el Pla interdeparta-
mental de salut pública
Tram. 356-00687/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 26, tinguda el 08.07.2014, DSPC-C 456.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió núm. 26, tinguda el 08.07.2014, 
DSPC-C 456.
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Sol·licitud de compareixença d’experts que 
redacten l’Avantprojecte de llei d’autonomia 
personal i dependència davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè ex-
pliquin el contingut d’aquest avantprojecte 
de llei
Tram. 356-00691/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 26, tinguda el 08.07.2014, DSPC-C 456.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Sala-
zar, gerent de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, davant la Comissió de Salut per-
què expliqui la situació actual de l’hospital i 
l’aplicació dels acords assolits al Parlament
Tram. 356-00698/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Argela-
gués, president del Patronat de la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui la situació actual de l’hos-
pital i l’aplicació dels acords assolits al Par-
lament
Tram. 356-00699/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

Sol·licitud de compareixença de David Casa-
do, representant de l’Institut Català d’Avalu-
ació de Polítiques Públiques, davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 356-00711/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 26, tinguda el 08.07.2014, DSPC-C 456.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la plataforma Nosaltres No Ca-
llem davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informi sobre la situació 
dels serveis socials públics
Tram. 356-00715/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 26, tinguda el 08.07.2014, DSPC-C 456.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació dels organitzadors del Congrés 
Internacional per una Barcelona Inclusiva 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè n’exposi les conclusions
Tram. 356-00732/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 26, tinguda el 08.07.2014, DSPC-C 456.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana de Medici-
na Familiar i Comunitària davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre els canvis en 
la gestió de les incapacitats temporals in-
closos en l’Avantprojecte de llei de l’Estat de 
mútues
Tram. 356-00744/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Mútu-
es d’Accidents de Treball davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre els canvis en 
la gestió de les incapacitats temporals in-
closos en l’Avantprojecte de llei de l’Estat de 
mútues
Tram. 356-00745/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques i Sanitàries davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre els canvis en la 
gestió de les incapacitats temporals inclo-
sos en l’Avantprojecte de llei de l’Estat de 
mútues
Tram. 356-00746/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 451.

Sol·licitud de compareixença d’Olga Cuesta, 
presidenta de l’Associació Celíacs de Cata-
lunya, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre els objectius i reivindicacions 
de l’entitat i la situació de les persones ce-
líaques
Tram. 356-00763/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 71956).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2014.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè ex-
pliqui els criteris d’elaboració del Programa 
operatiu del Fons social europeu de Catalu-
nya 2014-2020
Tram. 356-00765/10

Sol·licitud

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
71971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 09.07.2014.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in-
formi del balanç del Programa operatiu del 
Fons social europeu de Catalunya 2007-2013
Tram. 356-00766/10

Sol·licitud

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
71972).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 09.07.2014.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Salut i Família davant la 
Comissió de Salut perquè presentin la me-
mòria del 2013 del servei «De compatriota a 
compatriota», sobre l’atenció sanitària a im-
migrants en situació de vulnerabilitat
Tram. 356-00767/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 72004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2014.

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre el manteniment i 
les condicions de seguretat i salubritat dels 
parcs de bombers
Tram. 356-00769/10

Sol·licitud

Presentació: David Companyon i Costa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 72319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
03.07.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’UNICEF davant la Comissió de 
la Infància perquè informi sobre la pobresa 
infantil
Tram. 356-00771/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72411).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 03.07.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Creu Roja davant la Comissió 
de la Infància perquè informi sobre la pobre-
sa infantil
Tram. 356-00772/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72411).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 03.07.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats d’Atenció 
i d’Educació a la Infància i l’Adolescència da-
vant la Comissió de la Infància perquè infor-
mi sobre la pobresa infantil
Tram. 356-00773/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72411).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 03.07.2014.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre les conseqüències en el sec-
tor de la salut de la Llei de l’Estat 27/2013, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local
Tram. 356-00774/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 72421).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
10.07.2014.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Unió Catalana d’Hospitals davant 
la Comissió de Salut perquè informin sobre 
les conseqüències en el sector de la salut de 
la Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 356-00775/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 72422).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
10.07.2014.

Sol·licitud de compareixença de Sixte Cam-
bra, president de l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre l’acord de cessió d’ús 
d’infraestructures del port a la Guàrdia Civil
Tram. 356-00778/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 73501).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
10.07.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre la situació 
de les llistes d’espera hospitalàries
Tram. 355-00137/10

Acord de tenir la sessió informativa

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre l’accés a 
l’assistència sanitària
Tram. 355-00138/10

Acord de tenir la sessió informativa

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el projecte 
de reordenacions territorials assistencials
Tram. 355-00139/10

Acord de tenir la sessió informativa

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre la distribu-
ció de les retallades pressupostàries del 
2013 per al sistema sanitari català i la reor-
denació assistencial territorial
Tram. 355-00140/10

Acord de tenir la sessió informativa

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre la situació 
dels serveis d’urgències dels hospitals pú-
blics
Tram. 355-00141/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 03.07.2014, DSPC-C 451.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00425/10

Substanciació

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

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00426/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 24 de la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans, tinguda el 03.07.2014, DSPC-C 
450.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Ha-
bitatge Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 353-00427/10

Substanciació

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

Compareixença d’Eduard Carrera, expert in-
vestigador en resolució de conflictes i medi-
ació comunitària de la Universitat de Girona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 353-00429/10

Substanciació

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

Compareixença de Manuel Cubero Argen-
te, president l’Associació de Veïns de Ciutat 
Meridiana, de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 353-00430/10

Substanciació

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

Compareixença d’Enric García, director del 
Pla d’actuació de Sant Cosme, de l’Ajunta-
ment del Prat de Llobregat, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 353-00431/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 24 de la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans, tinguda el 03.07.2014, DSPC-C 
450.
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Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, rela-
tiu als drets reals
Tram. 353-00432/10

Substanciació

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

Compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de la Propietat 
Urbana de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00433/10

Substanciació

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

Compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, pre-
sident de la Secció de Drets Reals de la Co-
missió de Codificació, amb relació al Projec-
te de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets re-
als
Tram. 353-00435/10

Substanciació

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

Compareixença de Jordi Rodríguez i Valdés, 
expert en propietat horitzontal, amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 353-00437/10

Substanciació

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

Compareixença de Daniel Loscertales Fuer-
tes, advocat i expert en dret de la propietat, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 353-00438/10

Substanciació

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

Compareixença de Antoni Barbarà, met-
ge i membre de Dempeus per la Salut Pú-
blica, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00484/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
08.07.2014, DSPC-C 456.
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Compareixença de Daniel Raventós Pañella, 
president de la Xarxa Renda Bàsica i profes-
sor de sociologia de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00503/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
08.07.2014, DSPC-C 456.

Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana de Tecnologia davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què valori els aprenentatges tecnològics en 
el sistema educatiu i les conseqüències de 
possibles reformes legislatives estatals
Tram. 357-00075/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 452.

Compareixença de Ricard Aymerich, Jo-
sep M. Lluró i Enric Roca, autors de l’estu-
di «Junts a l’aula. Present i futur del model 
d’educació comprensiva a Catalunya», da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats per a presentar l’estudi
Tram. 357-00311/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 
03.07.2014, DSPC-C 452.

Compareixença de Josep Ramon Sanromà 
Celma, conseller delegat de l’Institut Cata-
là de Finances, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost per a explicar les 
línies d’actuació de l’Institut
Tram. 357-00410/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 
200.

Compareixença d’una representació de SOS 
Veneçuela-Barcelona davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a informar sobre les activitats de l’entitat
Tram. 357-00614/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 04.07.2014, DSPC-C 453.

Compareixença d’una representació de l’Ali-
ança per la Llibertat de Veneçuela davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre les activi-
tats de l’entitat
Tram. 357-00615/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 04.07.2014, DSPC-C 453.

Compareixença de Gabriela Serra, membre 
d’Entre Pobles i de l’Assemblea Bolivariana 
de Catalunya, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
informar sobre la situació política de Vene-
çuela
Tram. 357-00683/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 04.07.2014, DSPC-C 453.
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Compareixença de Samuel H. Carvajal Ruiz, 
membre fundador de l’Assemblea Bolivari-
ana de Catalunya i doctor pel Departament 
de Pedagogia Aplicada de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a informar sobre la situació política de 
Veneçuela
Tram. 357-00684/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 04.07.2014, DSPC-C 453.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori Català de la Joventut davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
presentar l’Enquesta a la joventut 2012
Tram. 357-00688/10

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.

Compareixença de Núria Ramon, presiden-
ta del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a explicar les prioritats del 
Consell
Tram. 357-00689/10

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.

Compareixença d’una representació de Mi-
nyons Escoltes i Guies de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre la situació de l’escoltisme i 
l’educació en el lleure
Tram. 357-00690/10

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.

Compareixença d’una representació d’Acció 
Escolta de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre 
la situació de l’escoltisme i l’educació en el 
lleure
Tram. 357-00691/10

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.

Compareixença d’una representació d’Es-
coltes Catalans davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut per a informar sobre la 
situació de l’escoltisme i l’educació en el 
lleure
Tram. 357-00692/10

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.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
explicar el Pla d’actuació territorial de políti-
ques de joventut 2016
Tram. 357-00693/10

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
davant la Comissió de Polítiques de Joven-
tut per a explicar el Pla d’actuació territorial 
de polítiques de joventut 2016
Tram. 357-00694/10

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.
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Compareixença de Mario Granados, mem-
bre de l’Associació Catalana de Professio-
nals de les Polítiques de Joventut, davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per a ex-
plicar la situació dels professionals de l’àm-
bit de les polítiques de joventut
Tram. 357-00695/10

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.

Compareixença del director de l’Hospital 
Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), 
davant la Comissió de Salut per a explicar la 
gestió de les llistes d’espera
Tram. 357-00696/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de 
Metges de Catalunya davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre la situació dels 
centres d’atenció primària i atenció especia-
litzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 357-00697/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre la situació dels 
centres d’atenció primària i atenció especia-
litzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 357-00698/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació del 
sindicat d’Infermeria davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre la situació dels 
centres d’atenció primària i atenció especia-
litzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 357-00699/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre la situ-
ació dels centres d’atenció primària i atenció 
especialitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 357-00700/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de la 
Candidatura Autònoma de Treballadores i 
Treballadors de l’Administració de Catalunya 
- Coordinadora de Treballadors i Treballado-
res de la Sanitat davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre la situació dels centres 
d’atenció primària i atenció especialitzada 
de l’Institut Català de la Salut
Tram. 357-00701/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença del secretari de Salut Públi-
ca davant la Comissió de Salut per a infor-
mar sobre el Pla interdepartamental de salut 
pública
Tram. 357-00702/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 18, 
tinguda el 03.07.2014, DSPC-C 451.
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Compareixença d’Albert Salazar, gerent de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, da-
vant la Comissió de Salut per a explicar la 
situació actual de l’hospital i l’aplicació dels 
acords assolits al Parlament
Tram. 357-00703/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’Enric Argelagués, presi-
dent del Patronat de la Fundació de Ges-
tió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, davant la Comissió de Salut per 
a explicar la situació actual de l’hospital i 
l’aplicació dels acords assolits al Parlament
Tram. 357-00704/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de Miquel Arrufat Vila, ge-
rent del Consorci Sanitari Integral, davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre la re-
ducció de personal a l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi
Tram. 357-00705/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Co-
munitària davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre els canvis en la gestió de les 
incapacitats temporals inclosos en l’Avant-
projecte de llei de l’Estat de mútues
Tram. 357-00706/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Mútues d’Accidents de 
Treball davant la Comissió de Salut per a in-
formar sobre els canvis en la gestió de les 
incapacitats temporals inclosos en l’Avant-
projecte de llei de l’Estat de mútues
Tram. 357-00707/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i 
Sanitàries davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre els canvis en la gestió de les 
incapacitats temporals inclosos en l’Avant-
projecte de llei de l’Estat de mútues
Tram. 357-00708/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença dels promotors de la Inici-
ativa per a la Reforma Horària Ara És l’Hora 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 357-00709/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió núm. 1, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 
429.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de l’Institut Català de Finances 
corresponent al primer trimestre del 2014
Tram. 334-00078/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 72651 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Conei-
xement de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
el que disposa l’article 41 de la Llei 1/2014, de 27 de 
gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2014, trameto, adjunta, la Memòria explicativa 
sobre l’activitat de l’Institut Català de Finances corres-
ponent al primer trimestre de l’exercici 2014.

Barcelona, 1 de juliol de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Memòria del Memorial Democràtic corres-
ponent al 2013
Tram. 334-00079/10

Presentació
Jordi Palou-Loverdos, director 

del Memorial Democràtic

Reg. 72754 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

d’Afers Institucionals: Mesa del Parlament, 08.07.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda senyora de Gispert,

En nom del Memorial Democràtic de la Generalitat 
de Catalunya, i en el meu propi, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 8.1.h i 16 de la Llei 13/2007 
31 d’octubre del Memorial Democràtic, em plau fer-
vos arribar la Memòria d’Actuacions del Memorial 

Democràtic aprovada a la última reunió de la Junta de 
Govern d’aquesta institució.

Aprofito per donar-vos l’enhorabona per l’acte d’ho-
menatge als exiliats republicans que va tenir lloc el 
passat 19 de juny, al Palau del Parlament.

Esperant que aquesta publicació sigui del vostre inte-
rès, rebeu una salutació ben cordial.

Barcelona, 25 de juny de 2014

Jordi Palou-Loverdos
Director del Memorial Democràtic

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

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’un funcionari

Acord
Mesa del Parlament, 08.07.2014

Secretaria General 

El 19 d’agost de 2014, Alfred Arona Garcia compleix 
l’edat determinada per la legislació de la funció públi-
ca per a ésser declarat en situació de jubilació.

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

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

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

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

Acorda: 

Declarar jubilat Alfred Arona Garcia, amb efectes del 
20 d’agost de 2014, tot agraint-li els serveis prestats.

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

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

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Jubilació d’una funcionària

Acord

Mesa del Parlament, 08.07.2014

Secretaria General 

El 27 de juny de 2014, la directora provincial de l’Ins-
titut Nacional de la Seguretat Social de Barcelona ha 
comunicat al Parlament de Catalunya que, per Resolu-
ció del 2 de maig de 2014, ha reconegut una incapaci-
tat permanent en grau d’absoluta a Concepció Seuba 
Casas, funcionària de carrera del Cos d’Administra-
dors Parlamentaris del Parlament de Catalunya adscri-
ta amb caràcter definitiu a un lloc de treball de gestora 
econòmica de l’Oïdoria de Comptes.

La incapacitat permanent absoluta per a tot treball és 
la que inhabilita de manera completa el treballador per 
a tota professió o ofici, d’acord amb l’art. 137.5 del Re-
ial decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social.

L’article 48 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya estableix que la jubilació 
forçosa es pot declarar d’ofici o a petició del funciona-
ri o funcionària interessat, amb la instrucció prèvia de 
l’expedient corresponent, quan aquest es troba en situ-
ació d’incapacitat permanent per a acomplir les seves 
tasques o en un estat d’inutilitat física o de debilitació 
de les facultats que li impedeix d’exercir correctament 
les seves funcions. En aquest cas, cal atenir-se al que 
determina el sistema de previsió de la Seguretat Social 
o aquell altre que li sigui aplicable.

L’article 68 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic esta-
bleix que en cas d’extinció de la relació de serveis com 
a conseqüència de la jubilació per incapacitat perma-
nent per al servei, l’interessat, una vegada desaparegu-
da la causa objectiva que la va motivar, pot sol·licitar 
la rehabilitació de la seva condició de funcionari, que 
li serà concedida.

De conformitat amb la declaració d’incapacitat eme-
sa per la directora provincial de l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social de Barcelona i amb la normativa 
de referència, cal procedir a declarar Concepció Seuba 
Casas en situació de jubilació per incapacitat perma-
nent per al servei actiu.

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

Acorda: 

Declarar jubilada Concepció Seuba Casas, amb efec-
tes del 3 de maig de 2014, tot agraint-li els serveis 
prestats.

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

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

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació de les assegurances de res-
ponsabilitat civil i patrimonial i de danys del 
Parlament de Catalunya
Tram. 630-00002/10

Formalització del contracte

Anunci

pel qual es fa pública la formalització del contracte de 
les assegurances de responsabilitat civil i patrimonial 
i de danys del Parlament de Catalunya (número d’ex-
pedient 630-00002/10).

D’acord amb el que estableix la clàusula 27.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte de les as-
segurances de responsabilitat civil i patrimonial i de 
danys del Parlament de Catalunya, es fa pública la for-
malització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària.

Número d’expedient: 630-00002/10.

Objecte: contractació de les pòlisses d’assegurances 
següents: 

a) La cobertura d’assegurances de responsabilitat civil 
i patrimonial: lot 1, «Responsabilitat civil i patrimo-
nial».

b) La cobertura d’assegurances a tot risc de danys ma-
terials: lot 2, «Danys materials».

Empresa adjudicatària: del lot 1 i del lot 2, Zurich In-
surance PLC Sucursal en España, SL.

Import del contracte: 

– Lot 1 (responsabilitat civil): cobertura d’asseguran-
ces de responsabilitat civil i patrimonial, per un im-
port de 4.937,03 €, pels dotze mesos de durada del 
contracte.

– Lot 2 (danys): cobertura d’assegurances a tot risc de 
danys materials, per un import de 19.368,11 €, pels 
dotze mesos de durada del contracte.

Data de formalització: per a cadascun dels lots, el 4 de 
juliol de 2014.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Control del compliment de la Resolució 569/X, sobre el desplegament i l’aplicació de la Llei orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, i sobre l’aprovació d’una llei catalana de drets de salut sexual i re
	Tram. 290-00511/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


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

	Control del compliment de la Moció 69/X, sobre el compliment de les recomanacions de l’informe del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 2013
	Tram. 390-00069/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 84/X, sobre la salut i la malnutrició infantils
	Tram. 390-00084/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 85/X, sobre la singularitat d’Aran
	Tram. 390-00085/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 86/X, sobre les mesures previstes amb relació a l’increment del tipus impositiu de l’impost sobre el valor afegit en el sector sanitari del 10% al 21%
	Tram. 390-00086/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 114/X, sobre la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de personal amb relació a l’obertura de nous centres penitenciaris
	Tram. 390-00114/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les llistes d’espera hospitalàries
	Tram. 354-00058/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l’accés a l’assistència sanitària
	Tram. 354-00063/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el futur de la prestació de serveis sanitaris de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 354-00087/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 354-00091/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les presumptes incompatibilitats del director del Servei Català de la Salut en l’exercici del seu càrrec
	Tram. 354-00097/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la relació del director del Servei Català de la Salut amb empreses proveïdores de serveis al Departament de Salut
	Tram. 354-00098/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00135/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
	Tram. 354-00146/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
	Tram. 354-00166/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el projecte de reordenacions territorials assistencials
	Tram. 354-00170/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la distribució de les retallades pressupostàries del 2013 per al sistema sanitari català i la reordenació assistencial territorial
	Tram. 354-00174/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l’impagament al sector farmacèutic
	Tram. 354-00208/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
	Tram. 354-00229/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els casos d’infants amb carències alimentàries
	Tram. 354-00242/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Benestar i Família, la consellera d’Ensenyament i el conseller de Salut sobre la malnutrició infantil
	Tram. 354-00244/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació dels serveis d’urgències dels hospitals públics
	Tram. 354-00252/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla interdepartamental de salut pública
	Tram. 354-00257/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l’acord d’unificar els centres sanitaris de dependència pública de Lleida
	Tram. 354-00259/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l’incompliment del compromís del conseller de Salut davant el Ple de visitar l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i reunir-se amb els representants dels ajuntam
	Tram. 354-00266/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l’acord del Govern d’unificar en un ens públic de gestió els centres sanitaris de dependència pública de Lleida
	Tram. 354-00268/10
	Rebuig de la sol·licitud

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

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la reducció de personal a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	Tram. 354-00286/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre la contractació de la directora del Programa de polítiques de transparència
	Tram. 354-00306/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el manteniment i les condicions de seguretat i salubritat dels parcs de bombers
	Tram. 354-00307/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la pobresa infantil
	Tram. 354-00308/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el primer any de desplegament del Pacte per a la infància a Catalunya
	Tram. 354-00309/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les repercussions de la Sentència 31/2014 de l’Audiència Nacional
	Tram. 354-00310/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01572/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01573/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Xavier Boya i Alòs, exsíndic d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01574/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Emilio Medan Ane, alcalde de Les, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01575/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rufino Martínez Cau, expert en Administració local, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01576/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Mir i Bagó, jurista i membre de la comissió redactora del text base del Projecte de llei del règim especial de la Val d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01577/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Recasens i Calvo, jurista i membre de la comissió redactora del text base del Projecte de llei del règim especial de la Val d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01578/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01579/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01580/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01581/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Alins i Abad, delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01582/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jusèp-Loís Sans Socasau, cap de Política Lingüística del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01583/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julián Sanllehy Caubet, guarda del refugi de Saboredo, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01584/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Clemente Casado, membre d’Aran peth sòn Ensenhament, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01585/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jusèp Amiell Solè, sacerdot i escriptor aranès, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01586/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01592/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Carlos Medina, vice-síndic primer del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01593/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Enrique Arró, conseller d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01594/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àlex Moga Vidal, alcalde de Vielha e Mijaran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01595/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enrique Pérez Llas, director executiu del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01596/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau Perdices Pla, diputat a la Diputació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01597/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jèp de Montoya e Parra, historiador, lingüista i responsable de cultura i patrimoni del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01598/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01599/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mireya Boya Busquet, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana a Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01600/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ròsa Maria Salgueiro Pujos, directora de Serveis Educatius de la Vall d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01601/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau Sans Mas, llicenciat en dret per la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01602/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Vintró i Castells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01603/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marçal Girbau Garcia, responsable de l’Ostal d’Occitània de Tolosa i expert en l’Euroregió, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01604/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença Jael Pozo Lozano, representant dels Verds d’Andorra i presidenta de la Comissió de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Comú de la Massana, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01605/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Nora Muntañola Thornberg, professora d’antropologia social a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01606/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julián Sanllehy Caubet, guarda del refugi de Saboredo, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01607/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01608/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de la Vall d’Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01609/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de la Vall d’Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01610/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mireia Boya, en representació de l’Assemblea Nacional Catalana d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01611/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jusèp Boya, en representació de l’Assemblea Nacional Catalana d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01612/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Claudi Aventin, en representació de l’Assemblea Nacional Catalana d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01613/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Domergue Sumient, en representació d’Iniciativa per Occitània, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01614/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Barceló, en representació d’Iniciativa per Occitània, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01615/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ferriol Macip, en representació de «El Jornalet» i de l’Associació per la Difusió d’Occitània a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01616/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Aitor Carrera, de la Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01617/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miqueu Segalàs, en representació de Libertat! Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01618/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julian Chabarry, en representació de Libertat! Bearn, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01619/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Figueras, en representació de l’Institut Català d’Estudis Occitans, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01620/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manel Zabala, en representació de l’Institut Català d’Estudis Occitans, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01621/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafeu Sichel-Bazin, en representació de l’Associació Internacional d’Estudis Occitans de la Universitat d’Osnabrük (Alemanya), amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01622/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01623/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Antonio Serrano Iglesia, president del Gremi d’Hostaleria de la Val d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01624/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Calbetó Giménez, vicepresident honorari de Turisme del Consell General d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01625/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ester Sirat Sanglada, vicepresidenta del Partit Popular d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01626/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquín Puente Feixa, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01627/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Beso Ensenat, president de l’Associació de Comerciants de Vielha, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01628/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Bernadí i Gil, director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 352-01629/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió de Salut perquè expliqui la gestió de les llistes d’espera
	Tram. 356-00665/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels centres d’atenció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 356-00682/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat d’Infermeria davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels centres d’atenció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 356-00684/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l’Administració de Catalunya - Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la si
	Tram. 356-00686/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup d’experts relators del projecte de llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi s
	Tram. 356-00689/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Sol·licitud de compareixença d’Albert Salazar, gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació actual de l’hospital i l’aplicació dels acords assolits al Parlament
	Tram. 356-00698/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Enric Argelagués, president del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació actual de l’hospital i l’aplicació dels acords as
	Tram. 356-00699/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença de David Casado, representant de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establ
	Tram. 356-00711/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Nosaltres No Callem davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació dels serveis socials públics
	Tram. 356-00715/10
	Acord sobre la sol·licitud
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	Sol·licitud
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	Tram. 353-00435/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Rodríguez i Valdés, expert en propietat horitzontal, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
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	Tram. 353-00503/10
	Substanciació
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	Compareixença de Ricard Aymerich, Josep M. Lluró i Enric Roca, autors de l’estudi «Junts a l’aula. Present i futur del model d’educació comprensiva a Catalunya», davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a presentar l’estudi
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	Compareixença d’una representació de SOS Veneçuela-Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les activitats de l’entitat
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	Compareixença de Gabriela Serra, membre d’Entre Pobles i de l’Assemblea Bolivariana de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política de Veneçuela
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	Substanciació

	Compareixença de Samuel H. Carvajal Ruiz, membre fundador de l’Assemblea Bolivariana de Catalunya i doctor pel Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
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	Compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar les prioritats del Consell
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació de l’escoltisme i l’educació en el lleure
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	Compareixença d’una representació d’Acció Escolta de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació de l’escoltisme i l’educació en el lleure
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Escoltes Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació de l’escoltisme i l’educació en el lleure
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar el Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar el Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016
	Tram. 357-00694/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mario Granados, membre de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar la situació dels professionals de l’àmbit de les polítiques de joventut
	Tram. 357-00695/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió de Salut per a explicar la gestió de les llistes d’espera
	Tram. 357-00696/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació dels centres d’atenció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 357-00697/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació dels centres d’atenció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 357-00698/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del sindicat d’Infermeria davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació dels centres d’atenció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 357-00699/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació dels centres d’atenció primària i atenció especialitzada de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 357-00700/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l’Administració de Catalunya - Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació dels cen
	Tram. 357-00701/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre el Pla interdepartamental de salut pública
	Tram. 357-00702/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Albert Salazar, gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut per a explicar la situació actual de l’hospital i l’aplicació dels acords assolits al Parlament
	Tram. 357-00703/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enric Argelagués, president del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut per a explicar la situació actual de l’hospital i l’aplicació dels acords assolits al Parlam
	Tram. 357-00704/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miquel Arrufat Vila, gerent del Consorci Sanitari Integral, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la reducció de personal a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	Tram. 357-00705/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària davant la Comissió de Salut per a informar sobre els canvis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en l’Avantprojecte de llei de l’Estat de mútues
	Tram. 357-00706/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Mútues d’Accidents de Treball davant la Comissió de Salut per a informar sobre els canvis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en l’Avantprojecte de llei de l’Estat de mútues
	Tram. 357-00707/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries davant la Comissió de Salut per a informar sobre els canvis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en l’Avantprojecte de llei de l’Estat de mútues
	Tram. 357-00708/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença dels promotors de la Iniciativa per a la Reforma Horària Ara És l’Hora davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00709/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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