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

1.10. Resolucions

Resolució 739/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el món agrari
Tram. 255-00004/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 365) p. 23

Resolució 740/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la protecció especial del parc natural de la conca lacustre 
de Banyoles
Tram. 250-01052/10
Adopció p. 23

Resolució 741/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les mesures per a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport 
de persones
Tram. 250-01096/10
Adopció p. 23

Resolució 742/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la incorporació de Manlleu, Torelló i Ripoll al sistema tarifari 
integrat i sobre el millorament dels serveis ferroviaris a Oso-
na i el Ripollès i la coordinació amb els serveis de transport 
per carretera amb la Garrotxa
Tram. 250-01097/10
Adopció p. 24

Resolució 743/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’autopista AP-7 al pas per Figueres
Tram. 250-01099/10
Adopció p. 24

Resolució 744/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’establiment de noves mesures de racionalització i millora 
dels processos d’urbanització per a aconseguir els objectius 
de la Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics
Tram. 250-01102/10
Adopció p. 25

Resolució 745/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’ampliació del servei de rodalia de Tarragona fins a Vilafran-
ca del Penedès
Tram. 250-01113/10
Adopció p. 25

Resolució 746/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’addició de la indicació de les platges de Coma-ruga en el 
panell informatiu de la sortida 3 de la carretera C-32
Tram. 250-01114/10
Adopció p. 25

Resolució 747/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’arranjament de la carretera que connecta el nucli del Pla 
de la Font amb la carretera de Gimenells, Sucs i Almacelles
Tram. 250-01126/10
Adopció p. 26

Resolució 748/X del Parlament de Catalunya, de 
suport als petits estalviadors afectats pel frau de Fórum Fi-
latélico, Afinsa Bie nes Tangibles i Arte y Naturaleza Gespart
Tram. 250-00992/10
Adopció p. 26

Resolució 749/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la destinació de la recaptació de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica a un fons de reequilibra-
ment territorial
Tram. 250-01003/10
Adopció p. 26

Resolució 750/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la transposició de la Directiva 2006/123/CE, relativa a les 
màquines recreatives de tipus A
Tram. 250-01015/10
Adopció p. 27

Resolució 751/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de serveis bancaris a les poblacions rurals
Tram. 250-01127/10
Adopció p. 27

Resolució 752/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el protocol de dotació i especificació dels mitjans tècnics i 
materials de la brigada mòbil i de les àrees regionals de re-
cursos operatius
Tram. 250-00935/10
Adopció p. 28

Resolució 753/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la planificació d’equipaments, comandaments i dispositius 
de seguretat pública
Tram. 250-00909/10
Adopció p. 28

Resolució 754/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’estat de les comissaries, les àrees de detinguts i altres de-
pendències del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00955/10
Adopció p. 28

Resolució 755/X del Parlament de Catalunya, de re-
buig dels missatges del web Nova Terra Lliure
Tram. 250-01057/10
Adopció p. 29

Resolució 756/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la definició d’«escarni» feta per diversos tribunals de justícia
Tram. 250-00967/10
Adopció p. 29

Resolució 757/X del Parlament de Catalunya, l’apli-
cació de l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10
Adopció p. 30
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Resolució 758/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el poblat ibèric de Burriac, a Cabrera de Mar
Tram. 250-01078/10
Adopció p. 30

Resolució 759/X del Parlament de Catalunya, de 
suport a la candidatura per a la inscripció de la Festa dels 
Reis d’Igualada a la Llista representativa del patrimoni cultu-
ral immaterial de la UNESCO
Tram. 250-01106/10
Adopció p. 31

Resolució 760/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament de les subvencions del Departament de Cultura 
a activitats d’artistes
Tram. 250-01108/10
Adopció p. 31

Resolució 761/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10
Adopció p. 31

Resolució 762/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’impuls i l’aplicació de mesures per a una alimentació salu-
dable a les escoles
Tram. 250-00960/10
Adopció p. 32

Resolució 763/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-01082/10
Adopció p. 32

Resolució 764/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la prioritat de les persones amb un grau de discapacitat re-
conegut en la borsa de treball de personal docent
Tram. 250-00984/10
Adopció p. 33

Resolució 765/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’un institut a Martorell
Tram. 250-01123/10
Adopció p. 33

Resolució 766/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la igualtat d’oportunitats d’accés al transport escolar i de su-
port a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola 
Joan Maragall de Rubí
Tram. 250-01008/10
Adopció p. 33

Resolució 767/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les ràtios d’alumnes a les escoles públiques
Tram. 250-01012/10
Adopció p. 34

Resolució 768/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment d’una oferta pública accessible i de qualitat a 
les escoles municipals d’ensenyament musical i artístic
Tram. 250-01025/10
Adopció p. 34

Resolució 769/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Mirades, de Torredembarra
Tram. 250-01100/10
Adopció p. 35

Resolució 770/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’alliberament de les preses palestines de les presons israeli-
anes i l’eliminació de les detencions administratives
Tram. 250-01125/10
Adopció p. 35

Resolució 771/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’elegeix el vicepresident de la Junta de Museus de 
Catalunya
Tram. 284-00022/10
Adopció p. 36

Resolució 772/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’elegeixen tres vocals de la Comissió Executiva de la 
Junta de Museus de Catalunya
Tram. 284-00019/10
Adopció p. 36

Resolució 773/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designa un senador que ha de representar la Gene-
ralitat al Senat
Tram. 280-00002/10
Adopció p. 36

1.15. Mocions

Moció 135/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
comerç
Tram. 302-00191/10
Aprovació p. 36

Moció 136/X del Parlament de Catalunya, sobre els 
infants en situació de vulnerabilitat
Tram. 302-00188/10
Aprovació p. 37

Moció 137/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
policies locals i la col·laboració i coordinació amb la resta de 
cossos de policia
Tram. 302-00190/10
Aprovació p. 38

Moció 138/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’atenció sanitària del sistema sanitari públic
Tram. 302-00192/10
Aprovació p. 39

Moció 139/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació dels hospitals
Tram. 302-00193/10
Aprovació p. 41

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat ciutadana, ordre públic i gestió de la pobresa
Tram. 300-00200/10
Substanciació p. 42

Interpel·lació al Govern sobre l’execució dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives per 
al 2015
Tram. 300-00201/10
Substanciació p. 42

Interpel·lació al Govern sobre el transport ferroviari 
i els centres logístics
Tram. 300-00202/10
Substanciació p. 42

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a 
bastir les estructures d’estat necessàries per a la transició 
nacional
Tram. 300-00203/10
Substanciació p. 42

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del reial de-
cret que garanteix el dret dels alumnes a rebre l’ensenya-
ment en totes les llengües oficials a Catalunya
Tram. 300-00204/10
Substanciació p. 42

Interpel·lació al Govern sobre el Pla integral d’aten-
ció a les persones amb trastorn mental i addiccions
Tram. 300-00205/10
Substanciació p. 42
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Interpel·lació al Govern sobre l’assignació pressu-
postària per a sanitat i les previsions per al 2015
Tram. 300-00206/10
Substanciació p. 42

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de su-
port a la gent gran
Tram. 300-00207/10
Substanciació p. 42

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 el Portal de les Lletres 
Catalanes
Tram. 250-00944/10
Rebuig p. 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per a afrontar la manca de mitjans dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00970/10
Rebuig p. 43

Proposta de resolució sobre la continuïtat del cen-
tre de comandament dels Mossos d’Esquadra al Pirineu
Tram. 250-00973/10
Rebuig p. 43

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P3 de les escoles Mare de Déu del Rocío i La Vinyala, 
de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00981/10
Retirada p. 43

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-00983/10
Rebuig p. 43

Proposta de resolució sobre l’obertura de línies 
educatives de tarda en l’educació obligatòria
Tram. 250-00989/10
Rebuig p. 43

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
centre d’educació secundària a Martorell
Tram. 250-00998/10
Rebuig p. 43

Propostes de resolució sobre unes declaracions del 
col·lectiu Mossos per la Independència
Tram. 250-01006/10
Rebuig p. 43

Proposta de resolució sobre el compliment del Re-
ial decret 1513/2006, pel qual s’estableixen els ensenya-
ments mínims de l’educació primària
Tram. 250-01013/10
Rebuig p. 44

Proposta de resolució sobre la dotació dels mossos 
d’esquadra amb pistoles immobilitzadores Taser
Tram. 250-01085/10
Rebuig p. 44

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’uns nous 
protocols per als operadors del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 250-01086/10
Rebuig p. 44

Proposta de resolució sobre la base de dades del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 250-01087/10
Rebuig p. 44

Proposta de resolució sobre el trasllat de la festa de 
la Comunitat Autònoma de Catalunya al 23 d’abril
Tram. 250-01090/10
Rebuig p. 44

Proposta de resolució sobre la retirada d’una lito-
grafia de l’exposició «1714. Memòria gràfica d’una guerra» i 
sobre la destitució de la comissària d’aquesta exposició i del 
comissari dels actes del Tricentenari del 1714
Tram. 250-01092/10
Rebuig p. 44

Proposta de resolució sobre dades la monitoritza-
ció i la conservació de dades personals
Tram. 250-01129/10
Rebuig p. 44

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’acadèmia aranesa de la llengua occitana
Tram. 302-00189/10
Rebuig p. 44

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 200-00005/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 45
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 45

Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació
Tram. 200-00017/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 46
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 49

Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10
Debat de totalitat p. 49
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya p. 49
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini per a proposar compareixences p. 49

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10
Debat de totalitat p. 50
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Mixt i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 50
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini per a proposar compareixences p. 50



28 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 375

SUMARI 4

Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis de co-
municacions electròniques per al foment del sector audiovi-
sual i per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10
Debat de totalitat p. 50
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya p. 50
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini per a proposar compareixences p. 50

Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 200-00024/10
Text presentat p. 50

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 55
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 55

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 55
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 58

Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 341) p. 59
Debat de totalitat p. 60
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini per a proposar compareixences p. 60

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la privatització dels 
serveis de control i vigilància perimetral dels centres peni-
tenciaris
Tram. 250-01077/10
Esmenes presentades p. 60

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
dotació necessària de personal per a atendre els jutjats de 
violència de gènere
Tram. 250-01083/10
Esmenes presentades p. 60

Proposta de resolució sobre l’aplicació de les taxes 
judicials
Tram. 250-01133/10
Esmenes presentades p. 61

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre 
únic de parelles de fet residents a Catalunya
Tram. 250-01134/10
Esmenes presentades p. 61

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

Proposta de resolució sobre la dimissió del minis-
tre d’Educació, Cultura i Esports i la retirada del decret que 

regula l’escolarització dels alumnes en llengua castellana a 
Catalunya
Tram. 250-01214/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un llibre 
blanc sobre l’audiovisual
Tram. 250-01215/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el tancament de les 
centrals nuclears
Tram. 250-01216/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre el millorament dels col-
lectors de Can Bruguer i Ca n’Espinós, a Gavà
Tram. 250-01217/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat 
de diagnòstic i tractament de la sensibilitat química múltiple 
i la síndrome de fatiga crònica a l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
Tram. 250-01218/10
Presentació p. 65

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal
Tram. 270-00005/10
Nomenament d’una relatora p. 66

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00011/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 66

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els infants en situació de vulnerabilitat
Tram. 302-00188/10
Esmenes presentades p. 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’acadèmia aranesa de la llengua occitana
Tram. 302-00189/10
Esmenes presentades p. 68

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la coordinació del Departament d’Interior amb les poli-
cies locals
Tram. 302-00190/10
Esmenes presentades p. 70

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació del comerç
Tram. 302-00191/10
Esmenes presentades p. 73

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atenció sanitària del sistema sanitari públic
Tram. 302-00192/10
Esmenes presentades p. 77

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació dels hospitals
Tram. 302-00193/10
Esmenes presentades p. 81
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el preu dels 
transports públics
Tram. 360-00013/10
Presentació p. 86

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a 
la Declaració internacional sobre el futur de l’Àrtic
Tram. 401-00018/10
Lectura en el Ple p. 86

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00024/10
Adopció p. 87

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.01. Mesa del Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
Tram. 398-00001/10
Elecció del secretari primer de la Mesa del Parlament p. 88

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10
Elecció del vicepresident p. 88

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Socialista
Tram. 399-00001/10
Substitució de representants p. 88

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 390/X, so-
bre el SES Can Record, de Sant Esteve de Palautordera
Tram. 290-00345/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 88

Control del compliment de la Resolució 483/X, so-
bre l’elaboració d’un dossier tècnic sobre elements reduc-
tors de velocitat a les carreteres i vials
Tram. 290-00431/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 89

Control del compliment de la Resolució 538/X, so-
bre el programa Pacient Expert Catalunya
Tram. 290-00483/10
Sol·licitud de pròrroga p. 89
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 89

Control del compliment de la Resolució 539/X, so-
bre l’impuls de plans d’acció i campanyes de donació de 
sang
Tram. 290-00484/10
Sol·licitud de pròrroga p. 89
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 90

Control del compliment de la Resolució 540/X, so-
bre el centre d’atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 290-00485/10
Sol·licitud de pròrroga p. 90
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 90

Control del compliment de la Resolució 541/X, so-
bre la integració de la gestió de l’empresa Gestió i Prestació 
de Serveis de Salut amb la de l’Institut Català de la Salut
Tram. 290-00486/10
Sol·licitud de pròrroga p. 90
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 90

Control del compliment de la Resolució 542/X, so-
bre el paper de Gestió i Prestació de Serveis de Salut en la 
regió sanitària del Camp de Tarragona
Tram. 290-00487/10
Sol·licitud de pròrroga p. 91
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 91

Control del compliment de la Resolució 544/X, so-
bre el manteniment de la plantilla docent de l’Escola Mont-
many i l’elaboració del projecte d’ampliació com a centre per 
a Figaró-Montmany i Tagamanent
Tram. 290-00489/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 91

Control del compliment de la Resolució 545/X, so-
bre l’inici dels tràmits per a la construcció del nou edifici de 
l’Escola Polinyà i l’adequació dels espais per al curs 2014-
2015
Tram. 290-00490/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 92

Control del compliment de la Resolució 546/X, so-
bre la regulació en el Decret de plantilles i provisió de llocs 
docents de la discriminació positiva de persones amb dismi-
nució reconeguda
Tram. 290-00491/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 92

Control del compliment de la Resolució 547/X, so-
bre el manteniment del pressupost de l’Escola Superior de 
Música de Catalunya i l’impuls d’un sistema de beques
Tram. 290-00492/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 92

Control del compliment de la Resolució 548/X, so-
bre l’increment de l’oferta educativa dels cicles formatius de 
grau superior a l’Institut Sabadell
Tram. 290-00493/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 93

Control del compliment de la Resolució 549/X, so-
bre la construcció d’un institut al barri de Can Llong - Castell-
arnau, de Sabadell
Tram. 290-00494/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 93

Control del compliment de la Resolució 550/X, so-
bre els projectes d’integració social a les escoles públiques
Tram. 290-00495/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 94

Control del compliment de la Resolució 551/X, so-
bre el manteniment de les hores i les condicions laborals del 
personal auxiliar d’educació a les escoles públiques
Tram. 290-00496/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 95

Control del compliment de la Resolució 552/X, so-
bre el garantiment dels projectes d’unitat d’escolarització 
compartida
Tram. 290-00497/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 95
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Control del compliment de la Resolució 554/X, so-
bre l’adequació a la normativa vigent del mobiliari de l’Esco-
la Mediterrània de Barcelona
Tram. 290-00499/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 95

Control del compliment de la Resolució 561/X, so-
bre l’Informe de fiscalització 27/2013, sobre el Centre d’Inno-
vació i Desenvolupament Empresarial (Cidem), corresponent 
al 2009 i al 2010
Tram. 290-00502/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 96

Control del compliment de la Resolució 564/X, so-
bre el pagament del cànon de control d’abocaments exigit 
per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre als municipis de 
la conca
Tram. 290-00506/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 98

Control del compliment de la Resolució 565/X, so-
bre les obres pendents del Quart Cinturó
Tram. 290-00507/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 98

Control del compliment de la Resolució 566/X, so-
bre la carretera entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls i el 
projecte de línia orbital ferroviària
Tram. 290-00508/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 98

Control del compliment de la Resolució 567/X, so-
bre el pagament als municipis dels deutes pels projectes 
d’intervenció integral de barris
Tram. 290-00509/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 99

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. 99

Control del compliment de la Resolució 570/X, so-
bre la retirada de l’Avantprojecte de llei orgànica de protec-
ció dels drets del concebut i de la dona embarassada i la 
defensa dels drets sexuals i reproductius i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs
Tram. 290-00512/10
Sol·licitud de pròrroga p. 99
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 100

Control del compliment de la Resolució 572/X, so-
bre l’Acord nacional per a afrontar l’epidèmia del virus de la 
immunodeficiència humana a Catalunya i lluitar contra l’es-
tigma relacionat amb aquest virus
Tram. 290-00514/10
Sol·licitud de pròrroga p. 100
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 100

Control del compliment de la Resolució 573/X, so-
bre l’atenció de les necessitats educatives, laborals i socials 
dels joves amb discapacitat intel·lectual
Tram. 290-00515/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 100

Control del compliment de la Resolució 574/X, so-
bre l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 290-00516/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 101

Control del compliment de la Resolució 575/X, so-
bre els centres d’educació secundària obligatòria acollits a 
l’horari acumulat i l’estalvi en la gratuïtat dels menjadors
Tram. 290-00517/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 101

Control del compliment de la Resolució 596/X, so-
bre l’atenció als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 290-00536/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 102

Control del compliment de la Resolució 701/X, so-
bre la presentació del Pla d’atenció integral a la infància i a 
l’adolescència 2014-2017
Tram. 290-00631/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 102

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 73/X, sobre 
l’atenció als infants i adolescents tutelats
Tram. 390-00073/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 103

Control del compliment de la Moció 87/X, sobre la 
situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 390-00087/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 103

Control del compliment de la Moció 89/X, sobre 
l’increment de les tarifes del transport metropolità i el finan-
çament del transport públic
Tram. 390-00089/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 105

Control del compliment de la Moció 92/X, sobre les 
polítiques de suport a la família
Tram. 390-00092/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 106

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre el Portal 
de les Lletres Catalanes
Tram. 354-00245/10
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el possible cas d’es-
pionatge del Centre de Seguretat de la Informació de Cata-
lunya al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00298/10
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb la consellera de Governació i Relacions Instituci-
onals sobre el compliment de l’Acord del 19 de maig de 2014 
de la Junta Electoral Central
Tram. 354-00302/10
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el compliment de 
l’Acord del 19 de maig de 2014 de la Junta Electoral Central
Tram. 354-00303/10
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’incendi de Tivissa 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 354-00304/10
Rebuig de la sol·licitud p. 108

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
Retirada de la sol·licitud p. 108
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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
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’activitat de l’Oficina 
d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes del De-
partament d’Interior
Tram. 354-00311/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques de Joventut amb la consellera de Benestar Social 
i Família sobre el compliment de la resolució adoptada en el 
ple sobre la situació de la joventut
Tram. 354-00312/10
Sol·licitud i tramitació p. 108

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la situació i les pers-
pectives de les policies locals
Tram. 354-00313/10
Sol·licitud i tramitació p. 108

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de la secretària gene-
ral de Cultura o del responsable en qui delegui amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01452/10
Sol·licitud p. 109
Retirada de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de la secretària ge-
neral d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural o del responsable en qui delegui amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01453/10
Sol·licitud p. 109
Retirada de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Genís Matabosch, 
director del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01454/10
Sol·licitud p. 109
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Leonardo Anselmi, 
en representació de la Fundació Franz Weber, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01455/10
Sol·licitud p. 109
Retirada de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Anna Mulà, en repre-
sentació de la Comissió de Protecció dels Drets dels Ani-
mals del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01456/10
Sol·licitud p. 110
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Joan Ramon Gra-
ell, president de l’Associació de Professionals del Circ, amb 

relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01457/10
Sol·licitud p. 110
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’Urs Pilz, president 
de l’Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01458/10
Sol·licitud p. 110
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Blai Mateu, gua-
nyador del Premi Nacional de Circ i del Premi Ciutat de Bar-
celona 2010, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01459/10
Sol·licitud p. 110
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Carmen Méndez, 
presidenta de l’Associació en Defensa dels Drets dels Ani-
mals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01460/10
Sol·licitud p. 111
Retirada de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Pep Garcia, màna-
ger de gires del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01461/10
Sol·licitud p. 111
Retirada de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01462/10
Sol·licitud p. 111
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Joyce Hatheway 
Poole, amb un postdoctorat a la Universitat de Princeton, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01463/10
Sol·licitud p. 111
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Marc Bekoff, pro-
fessor emèrit en ecologia i biologia evolutiva de la Universi-
tat de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01464/10
Sol·licitud p. 112
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Carmen Maté, lli-
cenciada en ciències biològiques en la modalitat de zoologia 
per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01465/10
Sol·licitud p. 112
Acord sobre la sol·licitud p. 112
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Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, doc-
tor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01466/10
Sol·licitud p. 112
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Magda Oranich, 
advocada i experta en dret de família, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 352-01467/10
Sol·licitud p. 112
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’Anna Mulà, membre 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona i experta en dret animal 
i dret ambiental en el sector públic i privat, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01468/10
Sol·licitud p. 113
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Xavier Manteca, 
doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01469/10
Sol·licitud p. 113
Retirada de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Jordi Portabella i 
Calvete, biòleg, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01470/10
Sol·licitud p. 113
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Marta Tafalla, doc-
tora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01471/10
Sol·licitud p. 113
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Ramon Garcia, au-
xiliar sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01472/10
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Núria Ibáñez Jimé-
nez, estudiant de veterinària de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01473/10
Sol·licitud p. 114
Retirada de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’Alejandra Garcia, pe-
riodista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 

l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01474/10
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Lluís Flores, veteri-
nari de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01475/10
Sol·licitud p. 114
Retirada de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, etòleg 
especialista en felins, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01476/10
Sol·licitud p. 115
Retirada de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Joan Ramon Graell, 
president de l’Associació de Professionals de Circ de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01477/10
Sol·licitud p. 115
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Rafael Arencón, 
coordinador del Grup de Defensa del Circ amb Animals, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01478/10
Sol·licitud p. 115
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Marcel Barrera, pe-
riodista de la revista «Zirkòlika», amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01479/10
Sol·licitud p. 115
Retirada de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Genís Matabosch, 
director del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figue-
res, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01480/10
Sol·licitud p. 116
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Josep Miret Quit-
llet, ensinistrador de serps, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01481/10
Sol·licitud p. 116
Retirada de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Ivonne Kludshy, do-
madora d’elefants, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01482/10
Sol·licitud p. 116
Retirada de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bu-
llich, director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense 
Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
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de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01483/10
Sol·licitud p. 116
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Adela Cortina, cate-
dràtica d’ètica i filosofia de la Universitat de València, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01484/10
Sol·licitud p. 117
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Martín Lacey, en-
sinistrador de feres, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01485/10
Sol·licitud p. 117
Retirada de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’Urs Pilz, president 
de l’Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01486/10
Sol·licitud p. 117
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Lisa Rado Fornaci-
ari, ensinistradora de lleons marins i óssos, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01487/10
Sol·licitud p. 117
Retirada de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Enys Faggioni, em-
presari del Gran Circo Americano, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01488/10
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Carles Raluy, di-
rector del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01489/10
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Josep Garcia, ges-
tor cultural, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01490/10
Sol·licitud p. 118
Retirada de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Gaetano Montico, 
president del Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Animals, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01491/10
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Rona Brown, res-
ponsable governamental per a la Classical Circus Associ-
ation, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 

l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01492/10
Sol·licitud p. 119
Retirada de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Julio Revolledo, di-
rector de la llicenciatura en arts del circ de la Universitat 
Mesoamericana de Puebla, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01493/10
Sol·licitud p. 119
Retirada de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’Immanuel Birmelin, 
etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01494/10
Sol·licitud p. 119
Retirada de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’Eladio Mateo Ayala, 
advocat especialitzat en dret de l’espectacle, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01495/10
Sol·licitud p. 119
Retirada de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’Estefania de Mòna-
co, presidenta de la Federació Mundial de Circ i directora del 
Festival Internacional de Circ de Montecarlo, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01496/10
Sol·licitud p. 120
Retirada de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença del conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01497/10
Sol·licitud p. 120
Retirada de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença del conseller de Cultu-
ra amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01498/10
Sol·licitud p. 120
Retirada de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01499/10
Sol·licitud p. 120
Retirada de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’Anna Mulà, en re-
presentació de la Fundació Franz Weber, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01500/10
Sol·licitud p. 121
Acord sobre la sol·licitud p. 121
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Proposta de compareixença d’Aïda Gascon, en re-
presentació d’Anima Naturalis Internacional, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01501/10
Sol·licitud p. 121
Retirada de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Carla Cornella, en 
representació de la Fundació per a l’Assessorament i Acció 
en Defensa dels Animals, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01502/10
Sol·licitud p. 121
Retirada de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Leo Anselmi, en re-
presentació de la Campanya Clac, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01503/10
Sol·licitud p. 121
Retirada de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Jennifer Berengue-
ras, en representació d’Infocircos, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01504/10
Sol·licitud p. 122
Retirada de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Núria Querol, en 
representació del Grup per a l’Estudi de la Violència envers 
Humans i Animals, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01505/10
Sol·licitud p. 122
Retirada de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Marta Tafalla, en 
representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01506/10
Sol·licitud p. 122
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, direc-
tor de la Càtedra Fundació Afinitty Animals i Salut de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01507/10
Sol·licitud p. 122
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’Albert López, biòleg 
de l’Associació Minan, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01508/10
Sol·licitud p. 123
Retirada de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Joyce Hatheway 
Poole, de la Universitat de Cambridge, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 

la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 352-01509/10
Sol·licitud p. 123
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Marc Bekoff, pro-
fessor emèrit d’ecologia i biologia evolutiva de la Universitat 
de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01510/10
Sol·licitud p. 123
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Carmen Maté, en 
representació de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01511/10
Sol·licitud p. 123
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Magda Oranich, 
presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets del Ani-
mals del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01512/10
Sol·licitud p. 124
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Xavier Manteca, ve-
terinari de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01513/10
Sol·licitud p. 124
Retirada de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Luis Flores Girón, 
en representació de Veterinaris, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01514/10
Sol·licitud p. 124
Retirada de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, etòleg 
especialista en felins, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01515/10
Sol·licitud p. 124
Retirada de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Daniel Turner, bi-
òleg de Born Free Foundation i coordinador de la coalició 
europea Endcap, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01516/10
Sol·licitud p. 125
Retirada de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’Andreu Rivels amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01517/10
Sol·licitud p. 125
Retirada de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Núria Ibáñez Jimé-
nez amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
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l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01518/10
Sol·licitud p. 125
Retirada de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’Alejandra Garcia 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01519/10
Sol·licitud p. 125
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Marcel Barrera, de 
la revista «Zirkòlica», amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01520/10
Sol·licitud p. 126
Retirada de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Joan Ramon Gra-
ell, president de l’Associació de Professionals del Circ, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01521/10
Sol·licitud p. 126
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’Albert Fort, en repre-
sentació de l’Associació de Professionals del Circ de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01522/10
Sol·licitud p. 126
Retirada de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Blai Mateu Trias, en 
representació de la companyia Baró d’Evel Cirk, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01523/10
Sol·licitud p. 126
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Jordi Jané, perio-
dista i crític especialista de circ contemporani, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01524/10
Sol·licitud p. 127
Retirada de la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Genís Matabosch, 
director del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figue-
res, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01525/10
Sol·licitud p. 127
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Jordi Gaspar, di-
rector de la Fira del Circ de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01526/10
Sol·licitud p. 127
Retirada de la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Carles Duarte, pre-
sident del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb rela-

ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01527/10
Sol·licitud p. 127
Retirada de la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Cèsar Bona, pro-
fessor de «El Cuarto Hocico», amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01528/10
Sol·licitud p. 128
Retirada de la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’Eduardo Barona, en 
representació de la Fundació Yelcho, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 352-01529/10
Sol·licitud p. 128
Retirada de la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Pierre Enoff amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01530/10
Sol·licitud p. 128
Retirada de la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Santi Vidal, etòleg 
de gossos, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01531/10
Sol·licitud p. 128
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Tomàs Camps, pro-
fessor de veterinària i etologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01532/10
Sol·licitud p. 129
Retirada de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Lluís Ferrer Caubet, 
professor de veterinària i etologia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01533/10
Sol·licitud p. 129
Retirada de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Christophe Buhot, 
president de la Federació de Veterinaris d’Europa, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01534/10
Sol·licitud p. 129
Retirada de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença del director de l’Institut 
del Teatre amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01535/10
Sol·licitud p. 129
Retirada de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Animalista Libera amb relació a la Proposició 
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de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01536/10
Sol·licitud p. 130
Retirada de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya o de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01537/10
Sol·licitud p. 130
Retirada de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la 
Comunitat Valenciana amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01538/10
Sol·licitud p. 130
Retirada de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Rafael Arencón, 
coordinador del Grup de Defensa del Circ amb Animals, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01539/10
Sol·licitud p. 130
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Marcel Barrera, pe-
riodista de la revista «Zirkòlika», amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01540/10
Sol·licitud p. 131
Retirada de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Genís Matabosch, 
director del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figue-
res, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01541/10
Sol·licitud p. 131
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Josep Miret Quit-
llet, ensinistrador de serps, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01542/10
Sol·licitud p. 131
Retirada de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’Ivonne Kludshy, do-
madora d’elefants, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01543/10
Sol·licitud p. 131
Retirada de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bu-
llich, director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense 
Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01544/10
Sol·licitud p. 132
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’Adela Cortina, cate-
dràtica d’ètica i filosofia de la Universitat de València, amb 

relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01545/10
Sol·licitud p. 132
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Martín Lacey, en-
sinistrador de feres, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01546/10
Sol·licitud p. 132
Retirada de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’Urs Pilz, president 
de l’Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01547/10
Sol·licitud p. 132
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença Lisa Rado Fornacia-
ri, ensinistradora de lleons marins i óssos, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01548/10
Sol·licitud p. 133
Retirada de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’Enys Faggioni, ad-
junt de direcció del Gran Circo Americano, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01549/10
Sol·licitud p. 133
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Carles Raluy, di-
rector del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01550/10
Sol·licitud p. 133
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Josep Garcia, ges-
tor cultural, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01551/10
Sol·licitud p. 133
Retirada de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Gaetano Montico, 
president del Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Animals, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01552/10
Sol·licitud p. 134
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Rona Brown, res-
ponsable governamental per a la Classical Circus Associ-
ation, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01553/10
Sol·licitud p. 134
Retirada de la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Julio Revolledo, di-
rector de la llicenciatura en arts del circ de la Universitat 
Mesoamericana de Puebla, amb relació a la Proposició de 
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llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01554/10
Sol·licitud p. 134
Retirada de la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’Immanuel Birmelin, 
etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01555/10
Sol·licitud p. 134
Retirada de la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’Eladio Mateo Ayala, 
advocat especialitzat en dret de l’espectacle, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01556/10
Sol·licitud p. 135
Retirada de la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Jordi Jané i Romeu, 
professor de teoria, història i dramatúrgia del circ, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01557/10
Sol·licitud p. 135
Retirada de la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01558/10
Sol·licitud p. 135
Retirada de la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Jordi Jané i Romeu, 
periodista i crític de circ, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01559/10
Sol·licitud p. 135
Retirada de la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Ricard Panadès i 
Baldrich, gestor cultural i expresident de l’Associació de Pro-
fessionals de Circ de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01560/10
Sol·licitud p. 136
Retirada de la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bu-
llich, Tortell Poltrona, Premi Nacional de Cultura en la cate-
goria de circ i Premi Nacional de Circ, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01561/10
Sol·licitud p. 136
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença de Vicent Llorca i Bar-
reres, director de la revista «Zirkòlika», amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01562/10
Sol·licitud p. 136
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença de Joyce Hatheway 
Poole, amb un postdoctorat a la Universitat de Princeton, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01563/10
Sol·licitud p. 136
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença de Marc Bekoff, pro-
fessor emèrit d’ecologia i biologia evolutiva de la Universitat 
de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01564/10
Sol·licitud p. 137
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Carmen Maté, lli-
cenciada en ciències biològiques en la modalitat de zoologia 
per la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01565/10
Sol·licitud p. 137
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, doc-
tor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01566/10
Sol·licitud p. 137
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’Anna Mulà, membre 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01567/10
Sol·licitud p. 137
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Marta Tafalla, doc-
tora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01568/10
Sol·licitud p. 138
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Ramon Garcia, au-
xiliar sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01569/10
Sol·licitud p. 138
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’Alejandra Garcia, pe-
riodista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01570/10
Sol·licitud p. 138
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
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text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01571/10
Sol·licitud p. 138
Retirada de la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01572/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01573/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

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
Acord sobre la sol·licitud p. 139

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
Acord sobre la sol·licitud p. 139

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
Acord sobre la sol·licitud p. 139

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
Acord sobre la sol·licitud p. 139

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
Acord sobre la sol·licitud p. 139

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
Acord sobre la sol·licitud p. 139

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
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01581/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

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
Acord sobre la sol·licitud p. 140

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
Acord sobre la sol·licitud p. 140

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
Acord sobre la sol·licitud p. 140

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
Acord sobre la sol·licitud p. 140

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
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01592/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

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
Acord sobre la sol·licitud p. 141

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
Acord sobre la sol·licitud p. 141

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
Acord sobre la sol·licitud p. 141

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
Acord sobre la sol·licitud p. 141

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
Acord sobre la sol·licitud p. 141

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
Acord sobre la sol·licitud p. 141

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
Acord sobre la sol·licitud p. 141

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
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença de Ròsa Maria Sal-
gueiro Pujos, directora de Serveis Educatius de la Vall 
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d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim espe-
cial d’Aran
Tram. 352-01601/10
Acord sobre la sol·licitud p. 142

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
Acord sobre la sol·licitud p. 142

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
Acord sobre la sol·licitud p. 142

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
Acord sobre la sol·licitud p. 142

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
Acord sobre la sol·licitud p. 142

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
Acord sobre la sol·licitud p. 142

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
Acord sobre la sol·licitud p. 142

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
Acord sobre la sol·licitud p. 142

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
Acord sobre la sol·licitud p. 143

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
Acord sobre la sol·licitud p. 143

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
Acord sobre la sol·licitud p. 143

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
Acord sobre la sol·licitud p. 143

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
Acord sobre la sol·licitud p. 143

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
Acord sobre la sol·licitud p. 143

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
Acord sobre la sol·licitud p. 143

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
Acord sobre la sol·licitud p. 143

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
Acord sobre la sol·licitud p. 144

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
Acord sobre la sol·licitud p. 144

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
Acord sobre la sol·licitud p. 144

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
Acord sobre la sol·licitud p. 144

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
Acord sobre la sol·licitud p. 144

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
Acord sobre la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 352-01623/10
Acord sobre la sol·licitud p. 144

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
Acord sobre la sol·licitud p. 144

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
Acord sobre la sol·licitud p. 145
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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
Acord sobre la sol·licitud p. 145

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
Acord sobre la sol·licitud p. 145

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
Acord sobre la sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença de Xavier Bernadí i Gil, 
director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogo-
vern, amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 352-01629/10
Acord sobre la sol·licitud p. 145

Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs, di-
rectora de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la 
Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre el Portal 
de les Lletres Catalanes
Tram. 356-00596/10
Acord sobre la sol·licitud p. 145

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè infor-
mi sobre els errors detectats en les sancions imposades per 
no haver passat la inspecció tècnica de vehicles
Tram. 356-00647/10
Rebuig de la sol·licitud p. 145

Sol·licitud de compareixença del director general 
de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi so-
bre la Resolució del director general de la policia de l’11 de 
març de 2014 i la Instrucció 7/2014, relatives a les absències 
del lloc de treball per motius de salut, incapacitat temporal 
i assistència a consulta mèdica dels membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00653/10
Rebuig de la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre la decisió del Servei Català de Trànsit de deixar 
de multar els vehicles que no tenen la inspecció tècnica de 
vehicles en vigor detectats per radar o lector de matrícules
Tram. 356-00654/10
Rebuig de la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre les causes de l’in-
cendi en un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de 
març de 2014
Tram. 356-00667/10
Rebuig de la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre l’incendi del Vendrell 
(Baix Penedès) del 26 de març de 2014
Tram. 356-00668/10
Rebuig de la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les actuacions policials amb relació a l’atropellament d’una 

agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012 a l’au-
tovia B-24
Tram. 356-00671/10
Rebuig de la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença del director general 
del Sistema d’Emergències Mèdiques davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre l’assistència a una agent dels 
Mossos d’Esquadra que va ésser atropellada el 23 de juliol 
de 2012 a l’autovia B-24
Tram. 356-00672/10
Rebuig de la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença del director general 
de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè presenti 
les prioritats i les línies d’actuació de la Direcció General de 
la Policia
Tram. 356-00743/10
Rebuig de la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre l’incendi de Tivissa 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 356-00748/10
Rebuig de la sol·licitud p. 147

Sol·licitud de compareixença del delegat territorial 
del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre l’incendi de Tivissa 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 356-00749/10
Rebuig de la sol·licitud p. 147

Sol·licitud de compareixença de Jordi Jardí Pinyol, 
alcalde de Tivissa (Ribera d’Ebre), davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre l’incendi de Tivissa
Tram. 356-00750/10
Rebuig de la sol·licitud p. 147

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
Acord sobre la sol·licitud p. 147

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Orquestra Simfònica del Vallès davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè presenti els projectes musicals i 
socials de l’entitat
Tram. 356-00770/10
Acord sobre la sol·licitud p. 147

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
Rebuig de la sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença de Jordi Agustí i Ver-
gés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes amb relació al pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre 
l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010
Tram. 362-00005/10
Acord sobre la sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença de Manuel Hernández, 
exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comis-
sió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010
Tram. 362-00007/10
Acord sobre la sol·licitud p. 148
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidèn-
cia sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 
2014
Tram. 355-00129/10
Substanciació p. 148

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’activitat de l’Oficina d’Atenció a 
les Famílies de Persones Desaparegudes del Departament 
d’Interior
Tram. 355-00143/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 148

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

Compareixença de Francesc Pena, conseller dele-
gat de la Xarxa Audiovisual Local, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00642/10
Substanciació p. 148

Compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, 
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00643/10
Substanciació p. 148

Compareixença de Brauli Duart i Llinares, president 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00644/10
Substanciació p. 149

Compareixença d’una representació del Consell 
Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00646/10
Substanciació p. 149

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00647/10
Substanciació p. 149

Compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director 
gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-

ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00648/10
Decaïment p. 149

Compareixença de Carles Ayats, president de l’As-
sociació Catalana de Premsa Comarcal, amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00649/10
Substanciació p. 149

Compareixença d’Alfons Udina, president de l’As-
sociació de Mitjans d’Informació i Comunicació, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00650/10
Substanciació p. 149

Compareixença de Lluís Gendrau, president de 
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00651/10
Substanciació p. 150

Compareixença d’Albert Serra Martín, director de 
l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00657/10
Substanciació p. 150

Compareixença d’una representació del consell 
professional de Televisió de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00658/10
Decaïment p. 150

Compareixença d’una representació del comitè 
professional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00659/10
Substanciació p. 150

Compareixença d’una representació de la Secció 
Sindical de Comissions Obreres a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00661/10
Substanciació p. 150
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Compareixença d’Albert Toda Corominas, secretari 
del Sector de Gràfiques i Comunicació de la Unió General de 
Treballadors, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00662/10
Substanciació p. 150

Compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de Canal 9 amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00665/10
Substanciació p. 151

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Dones Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00668/10
Substanciació p. 151

Compareixença d’una representació de Teleespec-
tadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00676/10
Substanciació p. 151

Compareixença de Lluís Borrell amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00677/10
Substanciació p. 151

Compareixença de Joan Majó, ex-director general 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00678/10
Substanciació p. 151

Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00679/10
Substanciació p. 151

Compareixença de Maria Corominas amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i 

la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00680/10
Substanciació p. 152

Compareixença de Raimon Masllorens i Escubós, 
president de Productors Audiovisuals Federats, amb rela-
ció al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00681/10
Substanciació p. 152

Compareixença d’una representació de Mediapro 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00682/10
Substanciació p. 152

Compareixença de Tono Folguera, president de 
l’Associació Pro-Docs, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00683/10
Substanciació p. 152

Compareixença d’una representació d’Abertis Te-
lecom, SA, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00684/10
Substanciació p. 152

Compareixença de Josep Mitjà, fundador de Wua-
ki.tv, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00685/10
Substanciació p. 152

Compareixença de Joan Sabaté,director general de 
la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (Fun-
dacc), amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00686/10
Substanciació p. 153

Compareixença del síndic d’Aran amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00687/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença de Luis Carlos Medina, vice-síndic 
primer del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00688/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153
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Compareixença de José Enrique Arró, conseller 
d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural del Conselh Gene-
rau d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 353-00689/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença d’Enrique Pérez Llas, director exe-
cutiu del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la Proposi-
ció de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00690/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença de Jusèp-Loís Sans Socasau, cap 
de Política Lingüística del Conselh Generau d’Aran, amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00691/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença de Jèp de Montoya e Parra, histo-
riador, lingüista i responsable de cultura i patrimoni del Con-
selh Generau d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 353-00692/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença d’Àlex Moga Vidal, alcalde de 
Vielha e Mijaran, amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00693/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença de Joaquín Puente Feixa, primer ti-
nent d’alcalde de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00694/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença d’Emilio Medan Ane, alcalde de 
Les, amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00695/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença del síndic de greuges amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00696/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença d’Albert Alins i Abad, delegat terri-
torial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00697/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença de Pau Perdices Pla, diputat a la 
Diputació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 353-00698/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença de Josep Mir i Bagó, jurista i mem-
bre de la comissió redactora del text base del Projecte de llei 
del règim especial de la Val d’Aran, amb relació a la Proposi-
ció de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00699/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

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. 353-00700/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

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. 353-00701/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

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. 353-00702/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

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. 353-00703/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

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. 353-00704/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

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. 353-00705/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

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. 353-00706/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

Compareixença de Daniel Clemente Casado, mem-
bre d’Aran peth sòn Ensenhament, amb relació a la Proposi-
ció de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00707/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

Compareixença d’una representació de l’Assem-
blea Nacional Catalana a Aran amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00708/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

Compareixença de Marçal Girbau Garcia, respon-
sable 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. 353-00709/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

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. 353-00710/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de la Vall d’Aran amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00711/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença d’una representació d’Iniciativa per 
Occitània amb relació a la Proposició de llei del règim espe-
cial d’Aran
Tram. 353-00712/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença de Ferriol Macip, en representació 
de «Jornalet» i de l’Associació per la Difusió d’Occitània a 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 353-00713/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156
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Compareixença d’Aitor Carrera, de la Càtedra d’Es-
tudis Occitans de la Universitat de Lleida, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00714/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença d’una representació de Libertat! 
Aran i de Libertat! Bearn amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 353-00715/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català d’Estudis Occitans amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 353-00716/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença de Rafel Sicheu-Bazin, en repre-
sentació de l’Associació Internacional d’Estudis Occitans de 
la Universitat d’Osnabrük (Alemanya), amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00717/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença de Juan Antonio Serrano Iglesia, 
president del Gremi d’Hostaleria de la Val d’Aran, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00718/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença de José Calbetó Giménez, vicepre-
sident honorari de Turisme del Consell General d’Aran, amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00719/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença d’Ester Sirat Sanglada, vicepresi-
denta del Partit Popular d’Aran, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00720/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

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. 353-00721/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença de Francesc Xavier Boya i Alòs, 
exsíndic d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00722/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença de Rufino Martínez Cau, expert en 
Administració local, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 353-00723/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença de Julián Sanllehy Caubet, guarda 
del refugi de Saboredo, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 353-00724/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença de Jusèp Amiell Solè, sacerdot i 
escriptor aranès, amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00725/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença de Ròsa Maria Salgueiro Pujos, di-
rectora de Serveis Educatius de la Vall d’Aran, amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00726/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 158

Compareixença de 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 es-
pecial d’Aran
Tram. 353-00727/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 158

Compareixença de Xavier Bernadí i Gil, director de 
l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00728/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 158

Compareixença de la directora general de Política 
Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua per a in-
formar sobre les línies de treball d’aquesta direcció general i 
del Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 357-00252/10
Substanciació p. 158

Compareixença de la directora general de Coope-
ració al Desenvolupament i responsable de l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar 
les línies mestres del seu mandat
Tram. 357-00599/10
Substanciació p. 158

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Diabètics de Catalunya davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre els malalts amb diabetis
Tram. 357-00626/10
Substanciació p. 158

Compareixença de Josep Maria Antó Boqué, direc-
tor del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, da-
vant la Comissió de Salut perquè expliqui les conseqüències 
dels alts índexs de contaminació atmosfèrica de la Regió 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 357-00627/10
Substanciació p. 158

Compareixença de la directora general de Política 
Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua per a in-
formar sobre la situació del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
Tram. 357-00681/10
Substanciació p. 158

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
Substanciació p. 159

Compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Inte-
rior per a informar sobre el manteniment i les condicions de 
seguretat i salubritat dels parcs de bombers
Tram. 357-00714/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

Compareixença de Laura Borràs, directora de la 
Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a informar sobre el Portal de les Lle-
tres Catalanes
Tram. 357-00715/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

Compareixença d’una representació de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès davant la Comissió de Cultura i Llengua 
per a presentar els projectes musicals i socials de l’entitat
Tram. 357-00716/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a 
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l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agència Catalana de 
l’Aigua, corresponent al 2010
Tram. 363-00005/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

Compareixença de Joan Lluís Quer i Cumsille da-
vant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació 
al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, so-
bre l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010
Tram. 363-00006/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalu-
nya
Tram. 202-00063/10
Obertura de la tramitació p. 159

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya
Resolució p. 163

4.95. Altres informacions

Procediment per a elegir tres membres del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00002/10
Acta de la presa de possessió del càrrec p. 164
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 739/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el món agrari
Tram. 255-00004/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 365)

En el BOPC 365, a la pàg. 4.

Títol o epígraf: 1. Regulacions del mercat. Lletra t

On hi diu:

t) Promoure el producte català, especialment en àm-
bits com el vinícola o l’oleïcola, en la restauració, com 
a mesura fonamental de promoció del comerç de pro-
ximitat.

Hi ha de dir:

t) Promoure el producte català, especialment en àm-
bits com el vinícola o l’oleícola, en la restauració, com 
a mesura fonamental de promoció del comerç de pro-
ximitat.

A la pàg. 8

Títol o epígraf: 10. Infraestructures de comunicació. 
Lletra e

On hi diu:

e) Emprendre les mesures transitòries necessàries per 
tal de fer possible la circulació dels vehicles especials 
agraris a les carreteres on no sigui compatible per la 
classificació que tenen, mentre no s’hagin dut a terme 
les actuacions a què fa referència la lletra a per a cada 
infraestructura.

Hi ha de dir:

e) Emprendre les mesures transitòries necessàries per 
tal de fer possible la circulació dels vehicles especials 
agraris a les carreteres on no sigui compatible per la 
classificació que tenen, mentre no s’hagin dut a terme 
les actuacions a què fa referència la lletra d per a cada 
infraestructura.

Resolució 740/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la protecció especial del parc na-
tural de la conca lacustre de Banyoles
Tram. 250-01052/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 25, 16.07.2014, DSPC-C 458

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la declaració del parc 
natural de la conca lacustre de Banyoles (tram. 250-
01052/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 67968).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar un 
procés de consulta amb els ajuntaments de l’estany de 
Banyoles i la seva conca lacustre, amb la participació 
dels ciutadans i les entitats vinculades al territori, per 
tal d’iniciar el procés de declaració d’una figura o fi-
gures de protecció especial adequades a les caracterís-
tiques de l’àmbit, com a pas previ o complementari de 
protecció mentre no se’n produeixi la declaració defi-
nitiva de parc natural.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

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

Resolució 741/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures per a evitar l’intrusisme 
en l’àmbit del transport de persones
Tram. 250-01096/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 25, 16.07.2014, DSPC-C 458

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar l’in-
trusisme en l’àmbit del transport de persones (tram. 250-
01096/10), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 72487).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar impulsant els acords necessaris amb 
l’Institut Metropolità del Taxi, els ajuntaments, les po-
licies locals i les associacions de transportistes per a 
implementar un dispositiu integral que permeti reduir 
l’intrusisme en el sector de transport de persones i ga-
rantir la seguretat dels viatgers.

b) Continuar informant les empreses intermediàries de 
la legalitat de l’activitat que duen a terme.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

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

Resolució 742/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la incorporació de Manlleu, Tore-
lló i Ripoll al sistema tarifari integrat i sobre 
el millorament dels serveis ferroviaris a Oso-
na i el Ripollès i la coordinació amb els ser-
veis de transport per carretera amb la Gar-
rotxa
Tram. 250-01097/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 25, 16.07.2014, DSPC-C 458

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la integració tarifària de 
Manlleu, Torelló i Ripoll a la sisena corona de trans-
port metropolità (tram. 250-01097/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 72484) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
72494).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Analitzar la viabilitat de la incorporació dels mu-
nicipis de Manlleu, Torelló i Ripoll al 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.

b) Analitzar el millorament dels serveis ferroviaris a 
Osona i el Ripollès i la coordinació amb els serveis de

transport per carretera amb la Garrotxa, en el marc del 
Pla de transport de viatgers de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

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

Resolució 743/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’autopista AP-7 al pas per Figue-
res
Tram. 250-01099/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 25, 16.07.2014, DSPC-C 458

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’autopista AP-7 al pas per 
Figueres (tram. 250-01099/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
72488).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Ministeri de Foment que estudiï la viabilitat de la 
gratuïtat, per al trànsit intern, de l’autopista AP-7 entre 
els enllaços de Figueres sud i Figueres nord, i també 
la viabilitat tècnica de la construcció d’un nou enllaç 
d’aquesta autopista amb la carretera N-260.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 744/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’establiment de noves mesures de ra-
cionalització i millora dels processos d’urba-
nització per a aconseguir els objectius de la 
Llei 3/2009, de regularització i millora d’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-01102/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 25, 16.07.2014, DSPC-C 458

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’adopció de les mesures 
de finançament que estableix la Llei 3/2009, de regu-
larització i millora d’urbanitzacions amb dèficits ur-
banístics (tram. 250-01102/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
72489).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
noves mesures de racionalització i millora dels proces-
sos d’urbanització amb un cost assumible per als resi-
dents, per a aconseguir els objectius establerts per la 
Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzaci-
ons amb dèficits urbanístic, amb la finalitat de regula-
ritzar aquestes urbanitzacions i millorar les condicions 
de vida dels residents.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

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

Resolució 745/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació del servei de rodalia 
de Tarragona fins a Vilafranca del Penedès
Tram. 250-01113/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 25, 16.07.2014, DSPC-C 458

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’ampliació del servei 
de rodalia de Tarragona fins a Vilafranca del Penedès 
(tram. 250-01113/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 

i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 72485).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer els estudis tècnics i d’idoneïtat necessaris per a 
assolir l’objectiu d’ampliar el servei de rodalia de Tar-
ragona fins a Vilafranca del Penedès, prolongant la lí-
nia RT2 en dues parades –els Monjos i Vilafranca del 
Penedès– durant l’any 2015.

b) Fer les gestions necessàries amb Renfe operadora i 
Adif per a l’anàlisi de les mesures i millores tècniques 
de material rodant i d’instal·lacions necessàries per a 
fer possible l’ampliació del servei de rodalia.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

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

Resolució 746/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’addició de la indicació de les 
platges de Coma-ruga en el panell informa-
tiu de la sortida 3 de la carretera C-32
Tram. 250-01114/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 25, 16.07.2014, DSPC-C 458

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’addició de la indicació 
de les platges de Coma-ruga en el panell informatiu de 
la sortida 3 de la carretera C-32 (tram. 250-01114/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer modi-
ficar el panell informatiu de la sortida 3 de la carretera 
C-32 perquè indiqui: «El Vendrell sud - Sant Salvador - 
Coma-ruga».

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 747/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’arranjament de la carretera que con-
necta el nucli del Pla de la Font amb la carre-
tera de Gimenells, Sucs i Almacelles
Tram. 250-01126/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 25, 16.07.2014, DSPC-C 458

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’arranjament de la car-
retera que connecta el nucli del Pla de la Font amb la 
carretera de Gimenells, Sucs i Almacelles (tram. 250-
01126/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra 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 requerir a 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que destini una 
partida pressupostària a l’arranjament de la carretera 
d’uns 4,5 km que connecta el nucli del Pla de la Font 
amb la carretera de Gimenells, Sucs i Almacelles, atès 
que es tracta de l’única carretera que connecta aquesta 
població.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

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

Resolució 748/X del Parlament de Catalu-
nya, de suport als petits estalviadors afec-
tats pel frau de Fórum Filatélico, Afinsa Bie-
nes Tangibles i Arte y Naturaleza Gespart
Tram. 250-00992/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 23, 16.07.2014, DSPC-C 461

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de suport als petits estal-
viadors afectats pel frau de Fórum Filatélico, Afinsa 
Bienes Tangibles i Arte y Naturaleza Gespart (tram. 
250-00992/10), presentada per Xavier Dilmé i Vert, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere 
Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya; Juli Fernandez Iruela, 
del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto 
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i David Fernàndez i Ramos, 
del Grup Mixt.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el suport i la 
solidaritat als petits estalviadors afectats pel frau de 
les empreses Fórum Filatélico, SA; Afinsa Bienes 
Tangibles, SA, i Arte y Naturaleza Gespart, SL.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol-
licitar al Govern de l’Estat que: 

a) Cerqui una solució per a aquests petits estalviadors, 
que els permeti avançar al més aviat possible cap a la 
finalització del seu procés judicial.

b) Valori detingudament i, si ho estima procedent, 
accepti i dugui a terme la proposta plantejada per la 
Plataforma Unitària Solució Fòrum-Afinsa, per a bus-
car una solució als afectats per aquest frau, solució 
que consisteix en el fet que el Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, per mitjà de l’Institut de Crèdit Oficial 
(ICO), formuli als qui tenen la condició de consumi-
dors i usuaris una oferta d’adquisició de les quantitats 
reconegudes com a crèdit ordinari en els respectius 
procediments concursals en curs.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

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

Resolució 749/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la destinació de la recaptació de 
l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica a un fons de reequilibra-
ment territorial

Tram. 250-01003/10

Adopció

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 23, 16.07.2014, DSPC-C 461

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la destinació de la re-
captació de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica a un fons de reequilibri territorial 
(tram. 250-01003/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.
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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 estudiar 
la possibilitat de destinar part de la recaptació de l’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèc-
trica, a partir que entri en vigor la llei que l’aprova, a 
crear un fons orientat al reequilibrament territorial de 
les zones afectades per activitats de producció termo-
nuclear, amb la finalitat de promoure i millorar llur 
competitivitat i diversificació econòmica.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

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

Resolució 750/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la transposició de la Directiva 
2006/123/CE, relativa a les màquines recre-
atives de tipus A
Tram. 250-01015/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 23, 16.07.2014, DSPC-C 461

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la transposi-
ció de la Directiva 2006/123/CE, relativa a les màqui-
nes de joc sense premi (tram. 250-01015/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 65431).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
modificacions jurídiques pertinents per a transposar la 
Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, a les màquines recreatives de tipus A.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

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

Resolució 751/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de serveis ban-
caris a les poblacions rurals
Tram. 250-01127/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 23, 16.07.2014, DSPC-C 461

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 16 de juliol de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis bancaris a les poblacions de menys de 1.000 
habitants (tram. 250-01127/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
72486) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 72558).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que introdueixi en les normes de 
desplegament bancari de l’Estat espanyol les mesures 
següents: 

a) Propiciar acords per a evitar l’eliminació total de su-
cursals a les poblacions rurals: fixar territoris de man-
teniment obligatori de sucursal en funció del nombre 
de comptes o d’actius i passius generats a cada entitat. 
Els acords es poden establir amb el conjunt del siste-
ma financer per a evitar duplicitats innecessàries. Les 
sucursals tindrien flexibilitat horària –no cal un horari 
complet diàriament– per a adaptar-se amb certa efici-
ència a les necessitats de les poblacions.

b) Impulsar la creació d’agents financers rurals que fa-
cin de gestor comú per a totes les entitats bancàries a les 
poblacions sense sucursal, com ja havia existit en àmbits 
rurals. Aquests agents podrien cobrir diverses poblaci-
ons i fer operacions bàsiques per compte de les entitats 
bancàries amb les quals subscriguin acords de gestió.

c) Fer obligatòria l’existència d’un autobús financer 
que faci recorreguts determinats, amb horaris esta-
blerts, a totes les poblacions sense sucursal. No caldria 
que cada entitat disposés d’un autobús propi, sinó que 
amb un acord entre els municipis aquest faci d’agent 
financer comú per als tràmits més habituals, especial-
ment per a les operacions de caixa que permetin obte-
nir líquid als jubilats o a les famílies que no disposen 
de mitjans propis de transport.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

La secretària de la Comissió El president  
de la Comissió  de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó
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Resolució 752/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el protocol de dotació i especi-
ficació dels mitjans tècnics i materials de la 
brigada mòbil i de les àrees regionals de re-
cursos operatius
Tram. 250-00935/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 19, 17.07.2014, DSPC-C 465

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 17 de 
juliol de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’elaboració d’un informe sobre el mate-
rial antiavalots de què disposa el Cos de Mossos d’Es-
quadra (tram. 250-00935/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 59472).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb les conclusi-
ons de la Comissió d’Estudi dels Models de Segure-
tat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses, aprovades en la sessió del 
8 de novembre de 2013, i tal com es va aprovar mitjan-
çant la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, 
en la sessió plenària del 18 de desembre de 2013, ins-
ta el Govern a fer el protocol de dotació i especifica-
ció dels mitjans tècnics i materials de la brigada mò-
bil (Brimo) i les àrees regionals de recursos operatius 
(ARRO), actualitzats i amb una regulació específica 
de llur ús, i també sobre els mitjans que tingui pro-
gramat adquirir o tenir a disposició per qualsevol altra 
fórmula durant els anys 2014, 2015 o 2016.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 753/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la planificació d’equipaments, 
comandaments i dispositius de seguretat 
pública
Tram. 250-00909/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 19, 17.07.2014, DSPC-C 465

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 17 de ju-
liol de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre el tancament de la sala de comandament de la 

regió policial Pirineu Occidental (tram. 250-00909/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 59443) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 59465).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir que totes les decisions relatives a la plani-
ficació d’equipaments, comandaments i dispositius de 
seguretat pública s’adoptin amb criteris de coordina-
ció i diàleg permanent amb les organitzacions terri-
torials, especialment els municipis i els consells co-
marcals.

b) Garantir que qualsevol canvi organitzatiu que el 
Departament d’Interior vulgui aplicar a la regió poli-
cial Pirineu Occidental tingui present la voluntat dels 
consells comarcals, els ajuntaments i les juntes de se-
guretat del territori, i potenciar al màxim la funciona-
litat de les juntes de seguretat del territori com a eina 
de coordinació i participació en les polítiques de segu-
retat pública a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 754/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’estat de les comissaries, les 
àrees de detinguts i altres dependències del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00955/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 19, 17.07.2014, DSPC-C 465

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 17 de 
juliol de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre les mancances de les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra (tram. 250-00955/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 61694).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
fent la diagnosi de l’estat de les comissaries, les àrees 
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de detinguts i altres dependències del Cos de Mossos 
d’Esquadra, amb l’objectiu de resoldre les deficiències 
detectades, i establir una valoració econòmica de ca-
da actuació i un calendari d’actuacions, amb el pressu-
post i el finançament corresponents.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió

Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 755/X del Parlament de Catalu-
nya, de rebuig dels missatges del web Nova 
Terra Lliure

Tram. 250-01057/10

Adopció

Comissió d’Interior

Sessió núm. 19, 17.07.2014, DSPC-C 465

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 17 de 
juliol de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució de rebuig dels missatges del web Nova Ter-
ra Lliure (tram. 250-01057/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 68792) i pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 68806).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig i la 
condemna més enèrgics dels missatges que es van di-
fondre mitjançant el web Nova Terra Lliure, ja que 
aquest web enaltia la violència, es feia hereu de l’or-
ganització terrorista Terra Lliure, feia apologia de la 
violència, cridava a la lluita armada i amenaçava di-
rectament diversos polítics catalans, entre els quals hi 
havia diversos diputats d’aquesta cambra.

2. El Parlament de Catalunya expressa que aquest ti-
pus de missatges i d’actituds no tenen cabuda en la 
nostra democràcia i aquells que els difonen i exercei-
xen estan al marge de la democràcia.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme les actuacions que siguin necessàries per a evi-
tar aquestes actuacions i conduir davant les autoritats 
judicials els responsables d’aquests actes d’acord amb 
la legislació vigent.

4. El Parlament de Catalunya reitera els diversos pro-
nunciaments de condemna de qualsevol tipus de vio-
lència o incitació a la violència i es ratifica en els va-
lors democràtics de la llibertat, el pluralisme polític i

el respecte com a instruments de cohesió social i co-
munitària a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 756/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la definició d’«escarni» feta per 
diversos tribunals de justícia
Tram. 250-00967/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 19, 17.07.2014, DSPC-C 465

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 17 de 
juliol de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la definició d’«escarni» feta per diversos 
tribunals de justícia (tram. 250-00967/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
59333), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61691) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 61723).

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

Resolució

El Parlament fa seva la definició d’«escrache» o «es-
carni» continguda en sentències de tribunals de jus-
tícia que consideren aquesta pràctica, emparada pel 
nostre ordenament jurídic, com «un mecanisme ordi-
nari de participació democràtica de la societat civil i 
expressió del pluralisme dels ciutadans» i, en conse-
qüència, insta el Departament d’Interior a respectar 
aquesta forma de protesta practicada per diversos mo-
viments socials, sempre que es desenvolupi de mane-
ra pacífica i es respectin els drets i les llibertats dels 
ciutadans.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 757/X del Parlament de Catalu-
nya, l’aplicació de l’acord de reciprocitat en-
tre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 15, 17.07.2014, DSPC-C 466

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’aplicació de l’acord de reciprocitat 
entre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (tram. 250-00798/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
49482) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 49496).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya, davant el nou escena-
ri provocat pel tancament de Canal 9, insta el Govern 
a explorar noves vies de col·laboració amb el Govern 
de la Generalitat Valenciana per a fer possible que els 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals es puguin veure al País Valencià.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern i la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a: 

a) Posar a disposició d’Acció Cultural del País Valen-
cià els senyals dels seus canals, en cas que el Govern 
valencià es negui a iniciar l’emissió dels canals de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en ter-
ritori valencià.

b) Activar els mecanismes polítics necessaris per a 
evitar una hipotètica sanció a Acció Cultual del País 
Valencià i donar suport a aquesta entitat per a garantir 
la continuïtat de l’associació com a expressió del com-
promís d’aquest Parlament i del Govern amb l’espai 
lingüístic de comunicació.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Anna Solé i Ramos Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 758/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el poblat ibèric de Burriac, a Ca-
brera de Mar
Tram. 250-01078/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 15, 17.07.2014, DSPC-C 466

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el poblat ibèric de Burriac, a Cabre-
ra de Mar (tram. 250-01078/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
71171) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 71199).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Accelerar els tràmits necessaris per a declarar el po-
blat ibèric de Burriac, al municipi de Cabrera de Mar, 
bé cultural d’interès nacional (BCIN).

b) Valorar abans d’acabar l’any la inclusió del poblat 
ibèric de Burriac en la ruta dels poblats ibèrics visita-
bles de Catalunya, pel seu indubtable interès.

c) Col·laborar amb un pla d’actuació que inclogui les 
mesures necessàries i imprescindibles per a vigilar, 
preservar i restaurar progressivament el poblat ibèric 
de Burriac, per tal de posar fi als actes de vandalisme, 
destruccions, excavacions furtives, espoli de restes i 
destrucció patrimonial de què és objecte.

d) Fer les actuacions especificades a les lletres a, b i c 
amb la participació i col·laboració de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar, el Consell Comarcal del Maresme, 
la Diputació de Barcelona i les entitats científiques, 
culturals, arqueològiques i museístiques que més s’han 
ocupat del poblat ibèric de Burriac.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Carles Puigdemont i Casamajó
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Resolució 759/X del Parlament de Catalu-
nya, de suport a la candidatura per a la ins-
cripció de la Festa dels Reis d’Igualada a la 
Llista representativa del patrimoni cultural 
immaterial de la UNESCO
Tram. 250-01106/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 15, 17.07.2014, DSPC-C 466

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tingu-
da el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució de suport a la candidatura de pre-
inscripció de la Festa dels Reis d’Igualada a la Llista 
representativa del patrimoni cultural immaterial de la 
UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la 
humanitat (tram. 250-01106/10), presentada per Maria 
Senserrich i Guitart, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Xavier 
Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Pere 
Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya; Dolors Camats i Luis, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; Carina Mejías Sánchez, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez, 
del Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya dóna suport a la candidatu-
ra per a la inscripció de la Festa dels Reis d’Igualada 
en la llista representativa del patrimoni cultural imma-
terial, de la UNESCO, com a nou element del patri-
moni cultural immaterial de la humanitat.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 760/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament de les subvencions 
del Departament de Cultura a activitats d’ar-
tistes
Tram. 250-01108/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 15, 17.07.2014, DSPC-C 466

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text de la Proposta 

de resolució sobre el pagament de les subvencions del 
Departament de Cultura a activitats d’artistes (tram. 
250-01108/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 72492).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar 
en seu parlamentària de l’estat del pagament de les 
subvencions del Departament de Cultura: 

a) Concedides a activitats de diversos artistes de l’any 
2013, tant si són artistes particulars com si es tracta 
d’associacions o cooperatives o empreses.

b) Concedides a activitats de diversos artistes dels 
anys 2011 i 2012, tant si són artistes particulars com 
si es tracta d’associacions o cooperatives o empreses.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 761/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa 
Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 25, 17.07.2014, DSPC-C 467

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda (tram. 250-00939/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 59452) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 59515).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya es ratifica en la seva vo-
luntat d’assegurar el manteniment del projecte edu-
catiu de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de 
Mogoda (Vallès Occidental).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ajor-
nar el projecte de construcció de l’edifici de l’Escola 
Els Aigüerols fins que es donin les circumstàncies de-
mogràfiques que ho facin necessari, tenint en compte 
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les necessitats de primària i secundària, i a treballar 
amb l’Ajuntament i la comunitat educativa de Santa 
Perpètua de Mogoda durant el curs 2014-2015 per a 
trobar una alternativa que asseguri unes instal·lacions 
adequades i suficients per als alumnes, l’escolaritza-
ció conjunta de germans i el manteniment del projecte 
educatiu del centre.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

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

Resolució 762/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’impuls i l’aplicació de mesures per a 
una alimentació saludable a les escoles
Tram. 250-00960/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 25, 17.07.2014, DSPC-C 467

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’aplicació del Programa 
de consum de llet a les escoles combinat amb el Pla de 
consum de fruites i hortalisses (tram. 250-00960/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61703).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport 
a la convocatòria feta pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural relaci-
onada amb el programa d’ajuts per a la cessió de llet 
i determinats productes lactis als alumnes de centres 
escolars, corresponent al curs escolar 2013-2014 en 
l’àmbit territorial de Catalunya, amb la implantació 
del qual col·labora el Departament d’Ensenyament.

2. El Parlament de Catalunya valora positivament la 
guia presentada conjuntament pel Departament d’En-
senyament i el Departament de Salut sobre l’alimenta-
ció saludable en l’etapa escolar, que ofereix orientaci-
ons sobre l’alimentació saludable, sobre els objectius i 
les funcions del menjador escolar i sobre els elements 
que s’han de tenir en compte per a elaborar una pro-
gramació de menús equilibrada i saludable als menja-
dors escolars, i dels continguts de la qual s’enviarà una 
recomanació a totes les escoles.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer que el Departament d’Ensenyament mantin-
gui la col·laboració amb el Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pel 
que fa al Premi «Escola, agricultura i aliment ecolò-
gic», adreçat a tots els centres educatius per a incen-
tivar el desenvolupament de projectes relacionats amb 
l’alimentació ecològica.

b) Estudiar la manera i els nivells educatius més ade-
quats per a desplegar la recomanació de la Comissió 
Europea de combinar i reforçar el Pla de consum de 
fruita i hortalisses amb el Programa de consum de llet 
a les escoles, i fer efectiva aquesta recomanació abans 
del primer trimestre de 2015, en les condicions que es 
determinin després de l’estudi esmentat.

c) Estudiar, i fer efectiva si s’escau, la incorporació de 
productes ecològics, de productes de granja i de pro-
ductes de proximitat als programes esmentats, i ampli-
ar la gamma de productes agrícoles disponibles.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

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

Resolució 763/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat de l’Escola Mediter-
rània, de Viladecans
Tram. 250-01082/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 25, 17.07.2014, DSPC-C 467

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Esco-
la Mediterrània, de Viladecans (tram. 250-01082/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70587) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 71161).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir el futur de l’Escola Mediterrània, de Vila-
decans (Baix Llobregat), amb la consolidació de tots 
els cursos existents i la incorporació de l’estudi de la 
conversió del centre en un institut escola, per tal que es 
puguin gestionar els fluxos demogràfics del municipi, 
tenint en compte els compromisos de cessió de sòl fets 
per l’Ajuntament i l’estudi de les dificultats de finança-
ment per a la consecució de les propostes esmentades.
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b) Treballar amb l’Ajuntament i la comunitat educativa 
de Viladecans per a establir un mapa escolar estable 
i flexible alhora, que permeti treballar a tots els cen-
tres educatius d’aquest municipi amb certeses de futur 
i garanteixi l’educació de qualitat que mereix la ciutat. 
Aquest objectiu es pot aconseguir a partir de criteris 
generals com el següents: 

1r. Eliminar línies preferentment en les escoles que en 
tinguin dues o tres i evitar el tancament de centres es-
colars que són necessaris als barris, que disposen d’un 
gran suport de la comunitat educativa del centre i que 
poden ésser necessaris en un futur de creixement de-
mogràfic.

2n. Convertir alguns centres en instituts escola amb 
l’objectiu de regular els fluxos demogràfics, com és el 
cas proposat per a l’Escola Mediterrània.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

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

Resolució 764/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la prioritat de les persones amb 
un grau de discapacitat reconegut en la bor-
sa de treball de personal docent
Tram. 250-00984/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 25, 17.07.2014, DSPC-C 467

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment de 
la prioritat de les persones amb un grau de discapaci-
tat reconegut en la borsa de treball de personal docent 
(tram. 250-00984/10), presentada pel Grup Mixt, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63537) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 63575).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir, 
en la borsa de treball de personal docent, la prioritat 
de les persones amb un grau de discapacitat reconegut.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

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

Resolució 765/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció d’un institut a Martorell
Tram. 250-01123/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 25, 17.07.2014, DSPC-C 467

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció d’un ins-
titut a Martorell (tram. 250-01123/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72502) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 72556).

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 el tràmits necessaris perquè Martorell 
(Baix Llobregat) pugui tenir un nou institut al més avi-
at possible.

b) Permetre a l’Ajuntament de Martorell que, segons la 
seva voluntat, o bé es quedi l’edifici del nou institut en 
propietat o bé recuperi la quantitat invertida d’un mi-
lió dos-cents mil euros, en el cas que l’edifici passi a 
ésser de titularitat de la Generalitat.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

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

Resolució 766/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la igualtat d’oportunitats d’accés 
al transport escolar i de suport a l’Associa-
ció de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola 
Joan Maragall de Rubí
Tram. 250-01008/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 25, 17.07.2014, DSPC-C 467

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el transport escolar per 
als alumnes de l’Escola Joan Maragall de Rubí (tram. 
250-01008/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes pre-
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sentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 65371) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 65426).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a inici-
ar de manera immediata els treballs amb els consells 
comarcals i els representants dels ens locals per a mo-
dificar els decrets 160/1996 i 161/1996, sobre els ser-
veis 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 nuclis de po-
blació allunyats o en zones rurals, per tal de garantir 
l’equitat i la igualtat d’oportunitats d’accés al transport 
escolar, atenent la naturalesa del desplaçament i el ni-
vell de renda de les famílies.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport 
a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola 
Joan Maragall de Rubí (Vallès Occidental) i a tota la 
comunitat educativa d’aquest centre en la reclamació 
que fan d’una oferta pública digna i de qualitat, que 
inclou l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés al 
transport escolar.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

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

Resolució 767/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les ràtios d’alumnes a les escoles 
públiques
Tram. 250-01012/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 25, 17.07.2014, DSPC-C 467

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les ràtios d’alumnes a 
les escoles públiques (tram. 250-01012/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 65372) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 65425).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern perquè, per 
mitjà del Departament d’Ensenyament: 

a) Continuï donant compliment, per al curs 2014-2015, a 
la Resolució 222/X, sobre l’oferta educativa.

b) Continuï, com a mesura de millorament i reforça-
ment de la qualitat educativa, amb l’adequació de pla-
ces, tot reduint les ràtios als grups d’infantil de manera 
general i atenent el decreixement demogràfic, i reiteri 
la petició al Govern de l’Estat de derogar el Reial de-
cret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit edu-
catiu, tal com estableix la Moció 38/X del Parlament 
de Catalunya, el qual, entre altres mesures, fixa que es 
pot ampliar fins a un 20% el nombre màxim d’alum-
nes establert per aula en l’educació primària i en l’edu-
cació secundària obligatòria.

c) Enllesteixi, abans de la fi del curs 2014-2015, els as-
pectes tècnics i jurídics del model d’institut escola esta-
blert per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i 
estudiï, en determinats centres, amb la coresponsabili-
tat del món local i la participació de la comunitat edu-
cativa, la posada en pràctica d’aquest model educatiu.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

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

Resolució 768/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment d’una oferta pú-
blica accessible i de qualitat a les escoles 
municipals d’ensenyament musical i artístic
Tram. 250-01025/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 25, 17.07.2014, DSPC-C 467

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el finançament de 
les escoles municipals d’ensenyament musical i artís-
tic (tram. 250-01025/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 65373) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 65423).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que totes les escoles municipals de música i dansa i 
d’arts tenen una oferta pública d’ensenyament musical 
i artístic accessible i de qualitat.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

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

Resolució 769/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Escola Mirades, de Torredembarra
Tram. 250-01100/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 25, 17.07.2014, DSPC-C 467

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 17 de juliol de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’Escola Mirades, de 
Torredembarra (tram. 250-01100/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72501) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 72551).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconsi-
derar la decisió de tancar definitivament l’Escola Mi-
rades, de Torredembarra (Tarragonès), i, si s’escau, 
d’acord amb la planificació escolar, a treballar amb 
l’Ajuntament d’aquest municipi per a trobar un empla-
çament definitiu per al centre amb les línies que siguin 
necessàries.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

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

Resolució 770/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’alliberament de les preses pa-
lestines de les presons israelianes i l’elimi-
nació de les detencions administratives
Tram. 250-01125/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 17, 18.07.2014, DSPC-C 468

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió tinguda el 18 de juliol de 2014, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’alli-
berament de les preses palestines de les presons israe-
lianes i l’eliminació de les detencions administratives 
(tram. 250-01125/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat, i tam-
bé de les seves relacions directes amb les autoritats i 
els organismes oficials israelians, sempre que la infor-
mació estigui ben contrastada, perquè es faci arribar 
al Govern de l’Estat d’Israel la necessitat de: 

a) Eliminar la figura de «detencions administratives» 
provinent de la llei britànica d’acord amb la qual es pot 
detenir qualsevol persona per temps indefinit i sense 
dret a assistència jurídica, complint d’aquesta manera 
l’acord del 2012 signat pel Govern israelià i l’Autoritat 
Palestina.

b) Proporcionar immediatament ajuda legal i represen-
tació a les presoneres palestines.

c) Establir un programa de preparació per a la reinser-
ció de les recluses palestines en família i societat.

d) Treballar per a reparar les vulneracions constants 
de drets humans en l’àmbit físic i psicològic de les pre-
ses palestines.

e) Facilitar suport psicosocial a les preses palestines i 
llurs familiars directes.

f) Dissenyar i desenvolupar un programa de sensibi-
lització entorn de la dificultat d’adaptació de les dones 
palestines que han estat empresonades.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2014

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



28 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 375

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 36

Resolució 771/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’elegeix el vicepresident de 
la Junta de Museus de Catalunya
Tram. 284-00022/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 37, 24.07.2014, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de ju-
liol de 2014, atesa la renúncia de Jordi Llavina Mur-
gadas com a vicepresident de la Junta de Museus de 
Catalunya, d’acord amb l’article 40 de la Llei 17/1990, 
del 2 de novembre, de museus, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix Pere Izquierdo i Tu-
gas vicepresident de la Junta de Museus de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

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

Resolució 772/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’elegeixen tres vocals de la 
Comissió Executiva de la Junta de Museus 
de Catalunya
Tram. 284-00019/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 37, 24.07.2014, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de ju-
liol de 2014, atès el finiment del mandat de Carlos 
Durán Basté, Montserrat Macià i Grou i Francesc Xa-
vier Menéndez i Pablo com a vocals de la Comissió 
Executiva de la Junta de Museus de Catalunya, d’acord 
amb l’article 40 de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, 
de museus, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya reelegeix Francesc Xavier 
Menéndez i Pablo i elegeix Ramon Llinàs i Vila i Joa-
quim Torra i Pla com a vocals de la Comissió Executi-
va de la Junta de Museus de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

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

Resolució 773/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designa un senador que 
ha de representar la Generalitat al Senat
Tram. 280-00002/10

Adopció

Ple del Parlament

Sessió núm. 38, 24.07.2014, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de ju-
liol de 2014, atesa la renúncia d’Eva Parera Escrichs 
al càrrec de senadora en representació de la Generali-
tat, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, amb els articles 5 i 6 de la Llei 6/2010, 
del 26 de març, del procediment de designació dels se-
nadors que representen la Generalitat al Senat, i amb 
l’article 152 del Reglament del Parlament, ha ratificat 
el candidat proposat pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió per al període de mandat restant (reg. 
74087) i, en conseqüència, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Salvador Sedó i Ala-
bart senador perquè representi la Generalitat al Senat.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

1.15. MOCIONS

Moció 135/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el comerç
Tram. 302-00191/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 37, 24.07.2014, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 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 del comerç (tram. 302-
00191/10), presentada per la diputada Inés Arrimadas 
García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 74793), pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 74861), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 75050), pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 75069) i pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 75072).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

I. Marc normatiu

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar, durant el proper període de sessions, el projecte de 
llei de regulació de l’activitat del comerç, els serveis i 
les fires. Aquest projecte ha de comptar amb el màxim 
consens possible entre els diversos representants del 
sector, els ens locals i els agents socials, i la llei que en 
derivi ha de dotar el sector del comerç d’un marc nor-
matiu unificat, integral, adaptat a les noves realitats 
del sector i que atorgui seguretat jurídica als agents 
que hi participen i als consumidors.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, 
durant el proper període de sessions, la normativa apli-
cable a la venda ambulant. Aquesta activitat s’ha d’in-
cloure també a la futura llei de comerç, però la norma 
de desenvolupament específic per a la venda ambulant 
comportarà un marc de referència integral que atorgarà 
seguretat jurídica als agents que participen en aques-
ta activitat i permetrà que millori el desenvolupament 
d’aquesta activitat. La norma ha de respectar especial-
ment les competències municipals en matèria de mer-
cats de venda ambulant i s’ha d’elaborar amb el màxim 
consens possible dels diversos representants del sector, 
els ens locals i els agents socials.

II. Manteniment i reactivació de l’activitat comercial

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar la implantació del Pla per al manteniment i la 
reactivació de l’activitat comercial a Catalunya, amb 
inclusió dels aspectes següents: 

a) Reforçar el finançament específic per al comerç per 
mitjà d’un conveni amb l’Institut Català de Finances 
destinat al finançament dels autònoms i les petites em-
preses comercials.

b) Reforçar el programa destinat a l’impuls i la partici-
pació del comerç en les noves plataformes de venda i 
distribució per Internet com un dels principals reptes i 
oportunitats que afecten el sector.

c) Donar suport a noves iniciatives que permetin el 
manteniment d’activitats comercials tradicionals per 
mitjà de figures jurídiques com el traspàs.

d) Potenciar el programa d’impuls a l’artesania tradi-
cional, amb la finalitat de millorar els serveis adreçats 
als artesans i potenciar els canals de venda i distribu-
ció per Internet.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar l’avaluació del desenvolupament del Pla per al 
manteniment i la reactivació de l’activitat comercial 
a Catalunya a la Comissió d’Empresa i Ocupació del 
Parlament.

III. Promoció de bones pràctiques

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a identi-
ficar i difondre entre els ens locals i els agents del sec-
tor les experiències i els programes considerats bones 
pràctiques de promoció comercial que, en l’àmbit mu-
nicipal, han aconseguit impulsar el sector i donar valor 
a les sinergies entre els diversos formats comercials.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a divul-
gar la campanya «Digues no», amb què s’informa dels 
efectes negatius que provoca la venda il·legal en la so-
cietat i les persones.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

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

Moció 136/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els infants en situació de vulnerabilitat
Tram. 302-00188/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 37, 24.07.2014, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 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 infants en situació de vulnerabilitat 
(tram. 302-00188/10), presentada per la diputada Nú-
ria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 75059) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
75065).

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) Ampliar en els propers exercicis pressupostaris els 
programes extraordinaris destinats a garantir l’alimen-
tació adequada d’infants i adolescents en situació de 
vulnerabilitat en els períodes no lectius, i establir un 
seguiment específic als infants que reben beques du-
rant el curs escolar.

b) Promoure mesures de foment, amb criteris socials 
i econòmics, per a garantir que tots els infants puguin 
participar en els plans i programes socioeducatius i 
en les activitats d’educació en el lleure en condicions 
d’equitat, sense discriminació per raons econòmiques, 
territorials, socials, culturals o de capacitat, i donar-ne 
coneixement al Parlament per mitjà d’un informe pre-
sentat abans de final d’any.
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c) Reforçar el programa «Salut i escola» en l’àmbit de 
l’educació secundària i introduir, experimentalment, 
un model de treball conjunt interdepartamental en 
les unitats d’escolarització compartida, i estudiar-ne 
l’aplicació progressiva a l’educació primària.

d) Potenciar la coordinació dels equips d’orientació 
psicopedagògica –ensenyament–, els centres de desen-
volupament i atenció precoç a la infància i adolescèn-
cia –benestar– i els centres de salut mental infantil i 
juvenil –salut– i ampliar els programes vinculats a la 
prevalença de trastorns de salut mental d’acord amb el 
Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn men-
tal i addicions.

e) Posar en funcionament les taules territorials d’in-
fància i les respectives comissions tècniques en un 
termini de sis mesos per tal de disposar d’un model 
integrat d’intervenció i d’atenció individualitzada i ga-
rantir la continuïtat assistencial.

f) Garantir que els infants derivats als equips d’as-
sessorament i orientació psicopedagògica (EAP), als 
centres de desenvolupament infantil i atenció precoç 
(CDIAP) o als centres de salut mental infantil i juvenil 
(CSMIJ) tinguin un dictamen professional en un perí-
ode màxim de sis mesos des de la derivació al servei.

g) Garantir el suport de vetlladors i professionals es-
pecialitzats de suport als centres públics per al proper 
curs 2014-2015 destinats als alumnes amb necessitats 
educatives especials.

h) Destinar els recursos a les aules d’acollida i a les 
unitats de suport a l’educació especial necessaris per a 
garantir l’escola inclusiva.

i) Adoptar les mesures necessàries per a evitar els des-
nonaments d’habitatges a famílies amb infants i conti-
nuar adoptant les mesures de protecció a famílies amb 
infants a càrrec en els programes d’ajuts al lloguer  
–prestacions al pagament del lloguer i prestacions eco-
nòmiques d’urgència especial– i explicitar aquestes fa-
mílies com a grup prioritari en l’adjudicació d’habitat-
ges per la via de la Mesa de valoració per a situacions 
d’emergències econòmiques i socials de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, i blindar aquest col·lectiu des 
d’un punt de vista legal.

j) Elaborar un calendari per a augmentar progressiva-
ment la inversió en la infància i assolir, en el termini 
de sis anys, el 2,2% del PIB, marcat com a objectiu de 
l’estratègia Europa 2020.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

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

Moció 137/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les policies locals i la col·laboració i 
coordinació amb la resta de cossos de po-
licia

Tram. 302-00190/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 37, 24.07.2014, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 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 coordinació del Departament d’Inte-
rior amb les policies locals (tram. 302-00190/10), pre-
sentada pel diputat Pere Calbó i Roca, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
75028), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 75054) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 75067).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta el reconeixe-
ment de la tasca propera i abnegada dels agents de les 
policies locals de Catalunya –que garanteix la segu-
retat i el benestar dels ciutadans de Catalunya– i de 
llur capacitat de col·laboració amb la resta de cossos 
policials.

2. El Parlament de Catalunya ratifica el text de la Re-
solució 621/X per la qual «insta el Govern a fer les 
modificacions legals necessàries perquè els agents 
i caporals de l’escala bàsica de les policies locals de 
Catalunya es classifiquin, a efectes administratius de 
caràcter econòmic, en el grup C1, per mitjà de la prò-
xima llei de mesures fiscals i administratives, de ma-
nera que l’aplicació d’aquesta mesura comporti que la 
diferència retributiva del sou base resultant de la clas-
sificació en el grup C1 es dedueixi del complement es-
pecífic de la corresponent relació de llocs de treball».

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar-li un projecte de llei que permeti aprovar 
una nova llei del sistema de policia de Catalunya, que 
respecti l’autonomia de les policies locals i millori els 
mecanismes de coordinació entre aquestes i la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, en cerca d’un 
ús eficient dels recursos.

b) Impulsar l’aprovació dels plans locals de segure-
tat, oferint als ajuntaments el suport tècnic i assesso-
rament necessari, amb l’objectiu de promoure, com a 
mínim, l’aprovació de quinze nous plans locals de se-
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guretat en els propers dotze mesos, condicionat a la 
voluntat dels ajuntaments interessats en aquest sentit.

c) Impulsar les reformes legals necessàries per tal que 
es difuminin els rostres dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra i de les policies locals en les informacions 
dels mitjans de comunicació quan la identificació de 
l’agent no tingui rellevància per a la informació.

d) Continuar impulsant l’aprovació, l’avaluació i la re-
visió dels plans locals de seguretat viària d’acord amb 
un pla de treball per al període 2014-1016, en què es 
fixin els objectius que cal assolir.

e) Garantir el compliment de la Llei de protecció dels 
animals pel que fa a la situació dels cavalls i gossos 
d’assistència policial que ajuden en les tasques de 
Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Cata-
lunya.

f) Fomentar la formació especialitzada dels cossos de 
policies locals de Catalunya en el marc de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya pel que fa a les tasques 
de prevenció, detecció precoç i atenció a les dones víc-
times de violència masclista, en coordinació amb els 
Mossos d’Esquadra i els jutjats competents en la ma-
tèria.

g) Potenciar el paper de la Subdirecció General de Co-
ordinació de la Policia de Catalunya pel que fa a les 
policies locals i estudiar la possibilitat d’incremen-
tar-ne els recursos en els pressupostos per al 2015.

h) Fer un estudi sobre la situació dels denominats vi-
gilants –o guàrdies, algutzirs o similars– i auxiliars 
municipals per a definir les funcions de col·laboració i 
de suport als cossos policials que han d’exercir, dins el 
model de seguretat de Catalunya.

i) Estudiar les possibles millores que el servei d’emer-
gències 112 pot aportar a les policies locals.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

Moció 138/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’atenció sanitària del sistema sanitari 
públic
Tram. 302-00192/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 37, 24.07.2014, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 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 l’atenció sanitària del sistema sanitari pú-
blic (tram. 302-00192/10), presentada per la diputada 

Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 74767), 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 74860), pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 75056) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 75068).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya expressa la voluntat de 
reduir les llistes d’espera com a mesura per a millorar 
l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari a mit-
jà i llarg termini, per tal de complir l’obligació de ga-
rantir l’accés, la continuïtat i la qualitat en l’assistència 
sanitària pública als ciutadans de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les llistes 
d’espera en l’àmbit de la salut, insta el Govern a: 

a) Fer la revisió del Decret 354/2002 abans que finalit-
zi l’any, de manera que estableixi els terminis màxims 
d’accés a procediments quirúrgics a càrrec del Servei 
Català de la Salut, tal com s’ha començat a treballar, 
tenint en compte: 

1r. Una revisió i redefinició dels procediments i els ter-
minis que cal incloure en el decret, d’acord amb les 
societats científiques i amb el suport de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (IQuAS).

2n. Una gestió transparent de les llistes d’espera amb 
la finalitat d’obtenir un tractament homogeni en el 
conjunt del sistema que permeti l’anàlisi i l’avaluació 
dels resultats, les necessitats i el funcionament, garan-
tint la transparència, l’equitat en l’accés a la prestació 
sanitària requerida i la uniformitat de la informació 
facilitada als ciutadans.

3r. Una revisió del procés de derivació a altres hospi-
tals que tenen contracte amb el CatSalut, amb la infor-
mació necessària i amb temps suficient per tal que el 
ciutadà pugui decidir si està d’acord amb una deriva-
ció proposada d’ofici. Aquesta informació de derivació 
haurà de constar també en el Registre de seguiment i 
gestió de pacients en llista d’espera.

4t. Establir els criteris que regulen la suspensió del ter-
mini màxim del temps de garantia i la comunicació 
efectiva de la desaparició de les circumstàncies que 
motiven la suspensió del termini, garantint que el pa-
cient no s’ha de tornar a inscriure de nou en el Regis-
tre de seguiment i gestió de pacients en llista d’espera.

b) Encarregar a l’AQuAS i a les societats científiques 
la definició dels criteris d’inclusió de pacients en llis-
ta d’espera i l’establiment dels criteris de priorització 
clínics i socials d’aquests pacients, i publicar i fer la 
instrucció necessària per a la utilització homogènia 
d’aquests criteris per a reduir la variabilitat entre cen-
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tres del sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT) i garantir l’equitat d’accés a 
tot el territori.

c) Treballar conjuntament amb els centres sanitaris 
per tal que adeqüin la informació a les noves defini-
cions i perquè duguin a terme una gestió de la llista 
d’espera homogènia en tot el SISCAT.

d) Definir els paràmetres de la informació necessària 
que ha de rebre un pacient amb referència a la inclusió 
al Registre de seguiment i gestió de pacients en llista 
d’espera, i també sobre el temps i les condicions d’ac-
cés a consultes a especialista i proves diagnòstiques.

e) Proporcionar als pacients la data aproximada d’in-
tervenció o el número d’ordre dins la llista d’espera 
d’intervencions quirúrgiques, seguint les recomanaci-
ons del Síndic de Greuges, i treballar perquè en el mí-
nim de temps possible també es pugui donar aquesta 
informació pel que fa a les proves diagnòstiques i les 
consultes externes.

f) Treballar, conjuntament amb l’atenció primària i 
hospitalària, en mesures per a reduir el temps entre la 
indicació de primària i la primera visita a especialista. 
Establir un temps màxim d’espera raonable, tant pel 
que fa a les visites ordinàries com a les preferents. Pel 
que fa a les considerades urgents, l’avaluació s’hauria 
de considerar en un temps raonable per a evitar ha-
ver de fer visites innecessàries i el col·lapse als serveis 
d’urgències hospitalàries.

g) Fer un estudi acurat sobre la variabilitat en el temps 
d’accés a les proves diagnòstiques per part dels dife-
rents centres del SISCAT i dur a terme les mesures 
necessàries per a garantir l’equitat a l’accés a proves 
diagnòstiques independentment del centre o territori 
on es demanen. I establir un temps màxim d’espera 
per a les proves diagnòstiques considerades preferents, 
adequar les agendes mèdiques i la disponibilitat dels 
equips tecnològics a aquestes previsions.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa a transparèn-
cia en l’àmbit sanitari, insta el Govern a: 

a) Publicar les llistes i els temps d’espera d’intervenci-
ons quirúrgiques i proves diagnòstiques de cadascun 
dels centres del país semestralment, amb la garantia 
que es faci aquesta publicació no més tard de trenta di-
es després del tancament de cada semestre i que faci-
liti dos tipus d’informació: la llista i el temps d’espera 
mitjà de cadascun dels procediments i per a cadascun 
dels centres, i també –i de manera complementària– 
sobre la base dels períodes següents: 0-3 mesos, 3-6 
mesos, 6-9 mesos, 9-12 mesos, 12-15 mesos, 15-18 
mesos, 18-24 mesos, 2-3 anys, 3-4 anys, 4-5 anys i més 
de 5 anys.

b) Iniciar les tasques necessàries que permetin, tan 
aviat com sigui possible, publicar els terminis de les 
primeres visites a l’especialista, tal com es farà amb 

els temps d’espera d’intervencions quirúrgiques i pro-
ves diagnòstiques.

c) Publicar, a partir de l’1 de gener de 2015, les ma-
teixes dades que s’indiquen en la lletra a obertament 
i amb periodicitat mensual, respectant la presentació 
semestral de manera que no s’estigui subjecte a valora-
ció mensual sinó que representi mostrar la variabilitat 
de les dades mes a mes.

d) Publicar l’activitat quirúrgica de cadascun dels hos-
pitals del país, amb la indicació de cadascuna de les 
intervencions.

e) Publicar tots els contractes programa del Servei Ca-
talà de la Salut amb els centres del SISCAT, i també 
tots els convenis i contractes que aquest estableixi amb 
qualsevol proveïdor sanitari i els convenis o contractes 
entre els diferents operadors.

4. El Parlament de Catalunya, pel que fa a atenció ur-
gent i a l’accés a l’ingrés a planta, insta el Govern a: 

a) Garantir que els temps en què un pacient roman a 
urgències o en observació sigui l’indispensable, asse-
gurant la qualitat i la dignitat del servei en moments de 
més pressió assistencial, vetllant pel correcte drenatge 
a plantes dels pacients que s’han d’ingressar.

b) Acompanyar els centres hospitalaris en la revisió 
dels circuits assistencials, per tal que, malgrat la si-
tuació actual de dificultat econòmica, puguin afrontar 
amb total garantia de seguretat i qualitat assistencial 
l’atenció urgent i el posterior ingrés dels pacients.

c) Presentar-li la planificació de gestió de recursos sa-
nitaris del SISCAT durant els períodes d’estiu, i també 
en el període de novembre a març, que correspon al 
Pla integral d’urgències de Catalunya. Aquesta planifi-
cació ha d’explicar tant l’atenció urgent com la dispo-
nibilitat de recursos per a afrontar l’activitat mèdica i 
quirúrgica dels diferents períodes de l’any, i la garantia 
de reversibilitat, un cop finalitzat el mes de setembre, 
de la reducció de recursos sanitaris fets durant l’estiu. 
La planificació per a aquest estiu s’ha de presentar als 
grups parlamentaris abans de l’1 d’agost.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

El secretari segon La presidenta
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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Moció 139/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació dels hospitals
Tram. 302-00193/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 37, 24.07.2014, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 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 hospitals (tram. 302-
00193/10), presentada per la diputada Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 74648), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
74859), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 75061) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 75064).

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) Garantir que el 100% del pressupost del 2014 dels 
hospitals de titularitat pública es destini únicament a 
prestacions de serveis sanitaris del 2014.

b) Continuar el compromís de reclamar a l’Estat els 
deutes pendents amb Catalunya i a persistir, per mitjà 
del Departament de Salut, en la reclamació de l’abona-
ment de l’atenció sanitària als ciutadans d’altres comu-
nitats autònomes o els ciutadans estrangers, que actu-
alment es gestiona des del Fons de cohesió i el Fons de 
garantia sanitària.

c) Adquirir el compromís que, dels nous ingressos que 
tingui la Generalitat, se’n destini a polítiques socials, 
incloses les del Departament de Salut, com a mínim la 
mateixa proporció que tenen actualment en el pressu-
post del 2014.

d) Presentar la planificació de la gestió dels recursos 
sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya durant els períodes d’estiu i el perí-
ode de novembre a març, que correspon al Pla integral 
d’urgències de Catalunya. Aquesta planificació haurà 
d’explicar tant l’atenció urgent com la disponibilitat de 
recursos per a afrontar l’activitat mèdica i quirúrgica 
dels diversos períodes de l’any i també la garantia de 
reversibilitat, una vegada finit el setembre, de la reduc-
ció de recursos sanitaris feta durant l’estiu.

e) Presentar als grups parlamentaris del Parlament, 
abans de l’1 d’agost, la planificació de la gestió dels 
recursos sanitaris del sistema sanitari integral d’utilit-
zació pública de Catalunya per a aquest estiu.

f) Elaborar, en el marc de l’Observatori sobre els Efec-
tes de la Crisi Econòmica en la Salut de la Població, 
un estudi sobre els principals indicadors de salut, que 
n’analitzi l’evolució des de l’inici de la crisi i posi, un 
èmfasi especial, en la població en situació de vulne-
rabilitat.

g) Posar a disposició dels ciutadans i els experts to-
tes les dades i els indicadors de l’Observatori sobre els 
Efectes de la Crisi Econòmica en la Salut de l’Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, per 
a l’estudi de les conseqüències socials, assistencials i 
laborals de les restriccions pressupostàries en l’àmbit 
de la salut.

h) Enfortir les actuacions d’inspecció del Servei d’Ins-
pecció d’Assistència Sanitària del Departament de Sa-
lut sobre els centres sanitaris on hi ha hagut denúncies 
o queixes reiterades de casos de doble llista d’espera, 
per a vetllar perquè no es cobri per activitats cobertes 
pel sistema ni s’estableixin pràctiques il·legals com les 
dobles llistes d’espera quirúrgiques.

i) Impedir que els professionals que presten serveis re-
tribuïts als centres públics i concertats del sector pú-
blic puguin desenvolupar, durant llur jornada laboral, 
activitats privades en el mateix centre o en un altre, sia 
amb una retribució nominal o per mitjà de societats de 
les quals formin part o en les quals participin.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

El secretari tercer La presidenta
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió 
de la pobresa
Tram. 300-00200/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 22.07.2014, DSPC-P 71.

Interpel·lació al Govern sobre l’execució dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2014 i 
les perspectives per al 2015
Tram. 300-00201/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 22.07.2014, DSPC-P 71.

Interpel·lació al Govern sobre el transport 
ferroviari i els centres logístics
Tram. 300-00202/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 22.07.2014, DSPC-P 71.

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a bastir les estructures d’estat necessà-
ries per a la transició nacional
Tram. 300-00203/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 22.07.2014, DSPC-P 71.

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 
reial decret que garanteix el dret dels alum-
nes a rebre l’ensenyament en totes les llen-
gües oficials a Catalunya
Tram. 300-00204/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 22.07.2014, DSPC-P 71.

Interpel·lació al Govern sobre el Pla integral 
d’atenció a les persones amb trastorn men-
tal i addiccions
Tram. 300-00205/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 22.07.2014, DSPC-P 71.

Interpel·lació al Govern sobre l’assignació 
pressupostària per a sanitat i les previsions 
per al 2015
Tram. 300-00206/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 22.07.2014, DSPC-P 71.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de suport a la gent gran
Tram. 300-00207/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el Portal de les 
Lletres Catalanes
Tram. 250-00944/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 466.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a afrontar la manca de mitjans 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00970/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del centre de comandament dels Mossos 
d’Esquadra al Pirineu
Tram. 250-00973/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P3 de les escoles Mare de Déu 
del Rocío i La Vinyala, de Sant Vicenç dels 
Horts
Tram. 250-00981/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 17.07.2014, DSPC-
C 467.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-00983/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 25, tinguda el 17.07.2014, DSPC-
C 467.

Proposta de resolució sobre l’obertura de lí-
nies educatives de tarda en l’educació obli-
gatòria
Tram. 250-00989/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 25, tinguda el 17.07.2014, DSPC-
C 467.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’educació secundària a Marto-
rell
Tram. 250-00998/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 25, tinguda el 17.07.2014, DSPC-
C 467.

Propostes de resolució sobre unes declara-
cions del col·lectiu Mossos per la Indepen-
dència
Tram. 250-01006/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
del Reial decret 1513/2006, pel qual s’esta-
bleixen els ensenyaments mínims de l’edu-
cació primària
Tram. 250-01013/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 25, tinguda el 17.07.2014, DSPC-
C 467.

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
mossos d’esquadra amb pistoles immobilit-
zadores Taser
Tram. 250-01085/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’uns nous protocols per als operadors del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 250-01086/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Proposta de resolució sobre la base de da-
des del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112
Tram. 250-01087/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Proposta de resolució sobre el trasllat de la 
festa de la Comunitat Autònoma de Catalu-
nya al 23 d’abril
Tram. 250-01090/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 466.

Proposta de resolució sobre la retirada 
d’una litografia de l’exposició «1714. Memò-
ria gràfica d’una guerra» i sobre la destitu-
ció de la comissària d’aquesta exposició i 
del comissari dels actes del Tricentenari del 
1714
Tram. 250-01092/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 466.

Proposta de resolució sobre dades la moni-
torització i la conservació de dades perso-
nals
Tram. 250-01129/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’acadèmia aranesa de la llengua 
occitana
Tram. 302-00189/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 37, 
tinguda el 24.07.2014, DSPC-P 73.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 200-00005/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió de Justícia i Drets Humans, 19.06.2014, 

DSPC -C 439; 03.07.2014, DSPC-C 450

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

El 19 de juny de 2014, DSPC - C 439

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (tram. 353-00421/10)

Compareixença d’una representació del Consell de Col-
legis d’Advocats de Catalunya (tram. 353-00422/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya (tram. 353-00423/10)

Compareixença d’una representació del Deganat Au-
tonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils 
i de Béns Mobles de Catalunya (tram. 353-00424/10)

Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, mem-
bre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya (tram. 
353-00428/10)

Compareixença de Maria Eugènia Alegret, magistra-
da de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (tram. 353-00439/10)

Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedràtic 
de dret civil i director de la Càtedra d’Habitatge de la 
Universitat Rovira i Virgili (tram. 353-00434/10)

Compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedràtica 
de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(tram. 353-00436/10)

Compareixença de Josep Santdiumenge, professor ti-
tular de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra 
(tram. 353-00440/10)

El 3 de juliol de 2014, DSPC - C 450

Compareixença d’Enrique Vendrell Santiveri, president 
del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-

Lleida i del Consell de Col·legis d’Administradors de 
Finques de Catalunya (tram. 353-00420/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobilià-
ria de Catalunya (tram. 353-00432/10)

Compareixença d’una representació del Consell Gene-
ral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya 
(tram. 353-00433/10)

Compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, president de 
la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació 
(tram. 353-00435/10)

Compareixença de Daniel Loscertales Fuertes, advo-
cat i expert en dret de la propietat (tram. 353-00438/10)

Compareixença de Jordi Rodríguez i Valdés, expert en 
propietat horitzontal (tram. 353-00437/10)

Compareixença d’Eduard Carrera, expert investigador 
en resolució de conflictes i mediació comunitària de la 
Universitat de Girona (tram. 353-00429/10)

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 
(FAVB) (tram. 353-00425/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalu-
nya (FAVIBC) (tram. 353-00427/10)

Compareixença de Manuel Cubero Argente, president 
de l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, de Bar-
celona, (tram. 353-00430/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions veïnals de Catalunya (CONFAVC) 
(tram. 353-00426/10)

Compareixença d’Enric García, director del Pla d’ac-
tuació de Sant Cosme, del Prat de Llobregat (tram. 
353-00431/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 29.07.2014 al 17.09.2014).
Finiment del termini: 18.09.2014; 09:30 h.
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Projecte de llei pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació
Tram. 200-00017/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 02.07.2014,  

DSPC - C 444; 03.07.2014, DSPC- C 449; 

16.07.2014, DSPC-C 457; 17.07.2014, DSPC-C 463

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió d’Afers 
institucionals

El 2 de juliol de 2014, DSPC - C 444

Compareixença de Josep Maria Català Domènech, de-
gà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00652/10, Tram. 353-
00656/10)

Compareixença de Francisco Javier Ruiz Collantes, 
degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00653/10)

Compareixença de Jordi Vilardell, representant de la 
Comissió de Cogestió de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria au-
diovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria au-
diovisual (tram. 353-00645/10)

Compareixença de Josep Maria Martí, director de 
l’Observatori de la Ràdio a Catalunya i professor del 
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual (tram. 353-00654/10)

Compareixença de Neus Bonet, degana del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00667/10)

Compareixença de Xavier Guitart, president del Clús-
ter de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00671/10)

Compareixença de Frederic Cano, president de Tele-
visions Digitals Independents, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00673/10)

Compareixença d’una representació de Productors 
Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00675/10)

Compareixença de Philipp Fürst Bütller, vicepresident 
de l’Associació Empresarial de Publicitat i director de 
Zenith Media Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00672/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Mitjans de Comunicació Locals amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00674/10)

El 3 de juliol de 2014, DSPC - C 449

Compareixença de Ramon Espuny Solé, president del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
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afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00660/10)

Compareixença de Josep Maria Carbonell, degà de la 
Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00655/10)

Compareixença d’una representació del comitè d’em-
presa de Televisió de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00663/10)

Compareixença d’una representació del comitè d’em-
presa de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00664/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00666/10)

Compareixença d’una representació del Grup de Peri-
odistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria au-
diovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria au-
diovisual (tram. 353-00669/10)

Compareixença de Robert Serentill, president de l’As-
sociació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00670/10)

El 16 de juliol de 2014, DSPC - C 457

Compareixença d’una representació del Consell As-
sessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00646/10)

Compareixença de Francesc Pena, conseller delegat de 
la Xarxa Audiovisual Local, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00642/10)

Compareixença de Roger Loppacher, president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00643/10)

Compareixença de Brauli Duart i Llinares, president 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-
00644/10)

Compareixença de Lluís Borrell, d’Analysys Mason, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-
00677/10)

Compareixença de Carles Ayats, president de l’Asso-
ciació Catalana de Premsa Comarcal, amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00649/10)

Compareixença d’Alfons Udina, president de l’Associ-
ació Catalana de la Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
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titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-
00650/10)

Compareixença de Lluís Gendrau, president de l’As-
sociació de Publicacions Periòdiques en Català, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00651/10)

Compareixença de Raimon Masllorens i Escubós, pre-
sident de Proa, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00681/10)

Compareixença d’una representació de Teleespecta-
dors Associats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00676/10)

Compareixença d’una representació del comitè profes-
sional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00659/10)

Compareixença de Joan Majó, ex-director general de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00678/10)

Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00679/10)

Compareixença de Maria Coromines amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 

afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00680/10)

El 17 de juliol de 2014, DSPC - C 463

Compareixença d’una representació de Mediapro amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00682/10)

Compareixença de Tono Folguera, president de Pro-
docs, amb relació al Projecte de llei pel qual es mo-
difiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
353-00683/10)

Compareixença de Josep Mitjà, fundador de Wuaky, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-
00685/10)

Compareixença d’Albert Serra Martín, director de 
l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat ins-
titucional per a afavorir la transparència i la sosteni-
bilitat del sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-
00657/10)

Compareixença d’una representació d’Abertis amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 353-00684/10)

Compareixença de Joan Sabaté, d’EGM Baròmetre 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00686/10)

Compareixença d’una representació de la Secció Sin-
dical de Comissions Obreres a la Corporació Catala-
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na de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00661/10)

Compareixença d’una representació de la Secció Sin-
dical de la Unió General de Treballadors a la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00662/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual (tram. 353-00668/10)

Compareixença d’una representació del comitè d’em-
presa de Canal 9 amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00665/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Aca-
dèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 353-00647/10)

Compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director ge-
rent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transparèn-
cia i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 353-00648/10)

Compareixença d’una representació del comitè profes-
sional de Televisió de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 

matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual (tram. 353-00658/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials substanciades mitjançant escrit

Compareixença de Joan Barata, director adjunt de 
l’observatori de la llibertat d’expressió de l’Organitza-
ció per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 343-00064/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 29.07.2014 al 17.09.2014).
Finiment del termini: 18.09.2014; 09:30 h.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10

Debat de totalitat

Ple del Parlament

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 37, 
tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 29.07.2014 al 02.09.2014).
Finiment del termini: 03.09.2014; 09:30 h.
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Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades 
pel Grup Mixt i pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 37, 
tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 03.06.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 29.07.2014 al 02.09.2014).
Finiment del termini: 03.09.2014; 09:30 h.

Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 37, 
tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.07.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 29.07.2014 al 31.07.2014).
Finiment del termini: 01.09.2014; 09:30 h.

Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 200-00024/10

Text presentat
Reg. 74506 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

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

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement, 
s’aprova l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits, i s’autoritza l’esmentat conseller per-
què el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 15 de juliol de 2014.

Projecte de llei de l’impost sobre  
els habitatges buits

Exposició de motius

A l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la Constitució 
espanyola i a la normativa internacional, en què desta-
quen el Pacte Internacional de Drets Econòmics, So-
cials i Culturals de les Nacions Unides de l’any 1966 i 
la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea de 
l’any 2010, el dret a l’habitatge es configura amb un 
marcat contingut social, vinculat al lliure desenvolu-
pament de la personalitat sobre la base de la dignitat 
humana. I correspon als poders públics promoure les 
condicions necessàries i establir les normes pertinents 
perquè aquest dret sigui efectiu.

La realitat ens presenta, però, un mercat de l’habitat-
ge a Catalunya en què concorren, d’una part, una forta 
demanda social i, d’una altra, un important estoc d’ha-
bitatges buits que no s’ofereixen i que perjudica greu-
ment el dret dels ciutadans a l’accés a l’habitatge. Per 
altra banda, la situació econòmica dels darrers anys 
ha comportat majors dificultats per accedir a l’habi-
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tatge, fins al punt que s’ha reduït a mínims històrics la 
demanda de compra d’habitatges, alhora que s’ha in-
crementat la demanda d’habitatges de lloguer a preus 
assequibles.

En aquest escenari de crisi econòmica, l’adopció de 
mesures dirigides a atendre les dificultats per mante-
nir o accedir a un habitatge ha esdevingut una prioritat 
dins les polítiques socials d’habitatge de la Generali-
tat. Així, ja la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge, va preveure els principis i mesures 
necessaris per aconseguir que els habitatges desocu-
pats injustificadament, en àmbits d’acreditada necessi-
tat d’habitatges, s’incorporessin al mercat immobiliari 
per mitjà de tècniques de foment, però també de tècni-
ques d’intervenció administrativa.

En dret comparat i en l’àmbit europeu, observem polí-
tiques d’habitatge en la línea del nou enfocament que 
es pretén en aquesta Llei. Així, per exemple, països 
com França, el Regne Unit o Dinamarca tenen aprova-
des mesures de caràcter tributari que consideren la de-
socupació de l’habitatge com a fet gravable; en algun 
d’aquests països conviuen, juntament amb les mesures 
fiscals, d’altres de sancionadores.

En les circumstàncies descrites i amb aquests prece-
dents, i per tal d’aconseguir els objectius exposats, es 
crea l’impost sobre els habitatges buits, en exercici de 
la potestat tributària i de la competència exclusiva en 
matèria d’habitatge de què és titular la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els articles 202 i 137, respecti-
vament, de l’Estatut d’autonomia.

Aquest nou tribut, de naturalesa directa, es configura 
com un impost que grava l’incompliment de la funció 
social de la propietat dels habitatges pel fet de roman-
dre habitualment desocupats. El seu objectiu és reduir 
l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la disposició 
a lloguer social. Atès el seu caràcter extrafiscal, es pre-
veu, a més, l’afectació dels ingressos al finançament 
de les actuacions protegides en els plans d’habitatge, 
amb expressa prioritat de la destinació dels recursos 
als municipis on s’han obtingut els ingressos.

La Llei s’estructura en 14 articles, dues disposicions ad-
dicionals, una disposició transitòria i tres disposicions 
finals.

Pel que fa als elements essencials de l’impost, destaca 
que el fet imposable es descriu com la desocupació ha-
bitual d’un habitatge per més de dos anys sense causa 
justificada, en tant que aquesta desocupació afecta la 
funció social de la propietat de l’habitatge. És contri-
buent la persona jurídica que n’és titular, i queden fo-
ra de l’impost per la via d’exempció les administraci-
ons públiques i les entitats del tercer sector de la xarxa 
d’habitatges d’inserció. També es preveuen exempci-
ons de caràcter objectiu, és a dir, que tenen en compte 
la situació o determinades circumstàncies concurrents 
en l’habitatge.

Pel que fa als elements quantitatius, la base imposable 
ve determinada pel nombre total d’habitatges subjec-
tes a l’impost de què sigui titular el contribuent en la 
data de meritació, que queda fixada en el 31 de de-
sembre de cada any. Per determinar la quota íntegra, 
s’estableix un escalat amb tipus progressius aplicables 
en funció del nombre d’habitatges subjectes a l’impost. 
Finalment, i en atenció a la finalitat extrafiscal descrita 
abans –és a dir, reduir l’estoc d’habitatges buits i aug-
mentar el nombre d’habitatges de lloguer social–, s’es-
tableix una bonificació percentual i progressiva apli-
cable sobre la quota íntegra, de manera que es redueix 
la càrrega tributària d’aquell contribuent que posa part 
dels seus habitatges buits en el mercat de lloguer as-
sequible.

Quant a les disposicions, destaca la final primera per 
la qual es crea el Registre d’habitatges buits. Aquest 
Registre, de caràcter administratiu, que depèn de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha d’incloure 
les dades relatives a la situació dels habitatges desocu-
pats, la titularitat, la ubicació, la superfície, si disposen 
de cèdula d’habitabilitat, i altres dades que permetin 
determinar les condicions de conservació i manteni-
ment de l’immoble. Amb aquesta disposició es dóna 
compliment a la Moció 93/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre les polítiques d’habitatge, aprovada en la 
sessió del 27 de març de 2014.

Article 1. Naturalesa i objecte

Es crea, com a impost propi de la Generalitat de Cata-
lunya, l’impost sobre els habitatges buits, de naturale-
sa directa que grava l’incompliment de la funció social 
de la propietat dels habitatges pel fet de romandre ha-
bitualment desocupats.

Article 2. Àmbit d’aplicació territorial

L’impost sobre els habitatges buits és d’aplicació en 
l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3. Afectació

Aquest impost té caràcter finalista, per la qual cosa, i 
sense perjudici del que estableix la disposició addicio-
nal primera, els ingressos que en derivin resten afectats 
al finançament de les actuacions protegides en els plans 
d’habitatge, i es prioritza la destinació dels recursos en 
els municipis on s’han obtingut aquests ingressos.

Article 4. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable la desocupació habitual 
d’un habitatge per més de dos anys sense causa justifi-
cada, en tant que aquesta desocupació afecta la funció 
social de la propietat de l’habitatge.

2. A l’efecte d’aquest impost:

2.1. S’entén per habitatge una edificació fixa destina-
da a residir-hi persones físiques que disposa de cèdu-
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la d’habitabilitat o es troba en condicions de poder-la 
obtenir.

2.2. S’acredita que un habitatge està ocupat quan el 
seu propietari disposa del títol corresponent, com el 
d’arrendament o qualsevol altre anàleg que habilita 
aquesta ocupació, i que es justifica documentalment 
per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

2.3. El còmput del termini dels dos anys establert a 
l’apartat 1 d’aquest article s’inicia a partir de la data en 
què l’habitatge està a disposició del propietari per ser 
ocupat o cedit l’ús a un tercer, i no hi ha causa que en 
justifiqui la desocupació. Cal, així mateix, que el sub-
jecte passiu n’hagi estat titular de forma continuada 
durant aquests dos anys.

2.4. En el cas d’habitatges de nova construcció, es con-
sidera que hi ha disponibilitat de l’habitatge per ésser 
ocupat a partir dels tres mesos de la data del certificat 
final d’obra.

2.5. És causa d’interrupció del còmput dels dos anys 
l’ocupació de l’habitatge durant un període que, com a 
mínim, ha de ser de tres mesos continuats.

2.6. Es consideren causes justificades de la desocupació:

a) El fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte 
d’un litigi judicial pendent de resolució.

b) Haver de fer obres de rehabilitació, d’acord amb la 
definició de l’article 3.g de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre del dret a l’habitatge, que cal justificar amb 
un informe emès per un tècnic competent. Aquest in-
forme ha d’indicar que les obres són necessàries per-
què l’habitatge pugui tenir les condicions mínimes 
d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent. Només 
es pot al·legar aquesta causa en un únic període impo-
sitiu i es pot ampliar a un segon exercici, sempre que 
s’acrediti l’inici d’obres durant el primer.

c) Que l’habitatge estigui hipotecat amb clàusules con-
tractuals que impossibilitin o facin inviable la destina-
ció de l’habitatge a un ús diferent al que inicialment 
s’havia previst quan es va atorgar el finançament, sem-
pre que el subjecte passiu i el creditor hipotecari no 
formin part del mateix grup empresarial, segons la de-
finició que en fa l’article 42.1 del Codi de comerç.

d) Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i la propi-
etat ho tingui documentalment acreditat.

e) Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit en la 
seva totalitat pel subjecte passiu en els darrers cinc anys, 
per tal de rehabilitar-lo, i sempre que tingui una antigui-
tat de més de 45 anys i hi hagi habitatges ocupats.

Article 5. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les 
persones jurídiques que són propietàries d’habitatges 
buits sense causa justificada durant més de dos anys.

2. No obstant això, els grups fiscals poden optar per 
tributar en règim de consolidació en aquest impost. A 
aquest efecte, s’entén per grup fiscal el definit a l’arti-
cle 67 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’impost 
sobre societats.

Les entitats que integrin un grup fiscal i optin per apli-
car el règim de consolidació fiscal no tributen en rè-
gim individual. En aquest cas, la condició de subjecte 
passiu recau sobre el grup fiscal.

La societat dominant té la representació del grup fis-
cal i està subjecta al compliment de les obligacions tri-
butàries materials i formals que derivin del règim de 
consolidació fiscal.

L’opció per la tributació consolidada i les obligacions 
formals derivades d’aquesta tributació es regulen per 
via reglamentària.

Article 6. Exempcions

1. Estan exemptes de l’impost:

a) Les administracions públiques autonòmica i locals i 
entitats i empreses que en depenguin.

b) Les entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges 
d’inserció que regula el Pla per al dret a l’habitatge, ai-
xí com les entitats inscrites al registre d’entitats i esta-
bliments de serveis socials de Catalunya.

2. També n’estan exempts els habitatges següents:

a) Els habitatges protegits amb qualificació oficial vi-
gent, la desocupació dels quals implica l’aplicació dels 
mecanismes sancionadors que regula la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre.

b) Els habitatges situats en àmbits d’escassa demanda, 
segons les zones delimitades en el Pla pel dret a l’ha-
bitatge.

c) Els habitatges posats a disposició de programes so-
cials d’habitatge, convinguts amb les administracions 
públiques, per destinar-los a programes de lloguer so-
cial d’habitatge.

d) Els habitatges destinats a usos regulats per la le-
gislació turística o a altres activitats econòmiques no 
residencials sempre que el seus titulars puguin acredi-
tar que han desenvolupat l’activitat dins els últims dos 
anys, s’han satisfet els tributs corresponents a l’activi-
tat desenvolupada i s’han declarat els ingressos obtin-
guts per aquesta activitat. En el cas d’habitatges d’ús 
turístic cal, a més, que estiguin inscrits en el registre 
que gestiona el departament competent en matèria de 
turisme.

e) Els habitatges d’una superfície útil de més de 120 m2.
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Article 7. Base imposable

1. Constitueix la base imposable el nombre total d’ha-
bitatges subjectes a l’impost de què és titular el subjec-
te passiu en la data de meritació de l’impost.

2. En el supòsit que s’hagi optat per la tributació con-
solidada, la base imposable estarà constituïda pel 
nombre total d’habitatges subjectes a l’impost dels 
quals són titulars les persones jurídiques integrades al 
grup fiscal.

Article 8. Quota íntegra

La quota íntegra s’obté d’aplicar a la base imposable 
els tipus de gravamen de l’escala següent: 

Base  
imposable  
fins a  
(habitatges)

Quota  
íntegra  
(euros)

Resta de base  
imposable  
fins a  
(habitatges)

Tipus gravamen  
(euros/habitatge)

0 0 120 500
120 60.000 480 825
600 456.000 en endavant 1.650 

Article 9. Quota líquida. Bonificacions

1. Els subjectes passius que destinin part del seu parc 
d’habitatges al lloguer assequible, directament o a tra-
vés de l’administració pública o d’entitats del tercer 
sector, poden aplicar una bonificació en la quota en el 
percentatge indicat en la taula següent segons la ràtio 
d’habitatges destinats a lloguer assequible en munici-
pis de Catalunya de demanda forta i acreditada, sobre 
el total d’habitatges buits subjectes a l’impost.

Percentatge d’habitatges destinats  
a lloguer assequible

Bonificació 
(%)

Del 5% al 10% 10
Més del 10% i fins al 25% 30
Més del 25% i fins al 40% 50
Més del 40% 75

La bonificació en la quota és del 100% quan els sub-
jectes passius destinen a lloguer assequible un volum 
d’habitatges que supera en dues vegades el nombre 
d’habitatges buits subjectes a l’impost.

2. Tenen la consideració d’habitatges amb lloguer as-
sequible els habitatges de fins a 120 metres quadrats, 
pels quals els arrendataris satisfan una renda inferior a 
la que estableixi per a aquesta finalitat l’ordre del con-
seller competent en matèria d’habitatge, on s’establei-
xen els preus màxims dels habitatges amb protecció 
oficial i altres determinacions relatives al Pla per al 
dret a l’habitatge, respecte de cadascun dels municipis 
de demanda forta i acreditada d’habitatge.

Computaran també a l’efecte d’aquesta bonificació els 
habitatges en què, tot i que la renda pactada sigui supe-
rior a l’assenyalada en el paràgraf anterior, l’arrenda-
tari satisfà efectivament una quantitat inferior o equi-

valent a un lloguer assequible, com a conseqüència 
d’estar subvencionat part del preu pel subjecte passiu o 
por una entitat del grup al qual pertanyi aquest.

3. Per tal que pugui aplicar-se la bonificació, els habi-
tatges han d’haver estat reconeguts com a habitatges 
assequibles per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
segons la normativa sectorial.

4. S’apliquen les mateixes bonificacions establertes en 
l’apartat 1 en el cas que el subjecte passiu destini part 
del parc dels habitatges a sistemes de propietat com-
partida, tinença intermèdia, o sistemes de propietats 
temporals, recollits en la normativa catalana, en els 
mateixos percentatges establerts pels programes d’ha-
bitatge assequible. En el cas de concórrer aquesta bo-
nificació amb la de programes d’habitatge assequible, 
s’han de sumar els habitatges destinats a ambdós pro-
grames a l’efecte de càlcul de la bonificació correspo-
nent.

Article 10. Meritació

L’impost es merita a 31 de desembre de cada any i 
afecta el parc d’habitatges de què és titular el subjecte 
passiu en aquesta data.

Article 11. Autoliquidació

1. Els subjectes passius estan obligats a presentar l’au-
toliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés corres-
ponent dins el termini que s’assenyala reglamentària-
ment.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mitjà 
d’una ordre del conseller o consellera del departament 
competent en matèria tributària.

Article 12. Gestió, recaptació i inspecció

La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost cor-
responen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la 
col·laboració amb els òrgans del departament compe-
tent en matèria d’habitatge amb funcions d’inspecció i 
control sobre el parc d’habitatges.

Article 13. Infraccions i sancions

El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’im-
post sobre els habitatges buits és el vigent per als tri-
buts propis de la Generalitat.

Article 14. Recursos i reclamacions

Contra el actes de gestió, liquidació, inspecció i recap-
tació dictats en l’àmbit de l’impost sobre els habitatges 
buits, es pot interposar un recurs de reposició potesta-
tiu o una reclamació economicoadministrativa davant 
la Junta de Finances.
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Disposicions addicionals

Primera. Compensació a favor dels ajuntaments

A partir de la data en què, per haver‐se efectuat per 
part de l’Estat el desplegament reglamentari a què es 
refereix l’article 72.4 de la Text refós de la Llei d’hisen-
des locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, els ajuntaments puguin establir el recàr-
rec sobre l’impost sobre béns immobles que s’hi pre-
veu, la Generalitat de Catalunya adoptarà les mesures 
compensatòries o de coordinació adequades en favor 
d’aquells que hagin efectivament aprovat l’esmentat 
recàrrec en ordenança municipal. Les mesures com-
pensatòries o de coordinació esmentades s’ajustaran 
als termes següents:

a) Les mesures compensatòries o de coordinació es 
referiran als habitatges desocupats situats en el cor-
responent municipi que hagin estat efectivament gra-
vats per l’impost establert en aquesta Llei i tindran en 
compte l’import del recàrrec sobre l’impost sobre béns 
immobles que hauria gravat aquests habitatges.

b) Les mesures compensatòries o de coordinació tin-
dran caràcter anual i s’adoptaran després de l’acredi-
tació dels imports del recàrrec de l’impost sobre béns 
immobles que correspondria haver aplicat a aquests 
habitatges en l’any natural en què s’ha meritat l’im-
post.

c) El procediment, termes i condicions d’aquesta com-
pensació s’han d’establir per reglament.

Segona. Normativa supletòria

En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la 
Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.

Disposició transitòria única

Rendes màximes del lloguer assequible

Mentre no s’estableixin, mitjançant ordre del conse-
ller, les rendes màximes que es poden satisfer per po-
der ser considerades com a lloguer assequible a l’efec-
te de les bonificacions de la quota previstes a l’article 
9, tenen aquesta consideració les rendes que s’adeqüin 
a les quanties màximes següents, diferenciades segon 
en quina zona geogràfica s’inclouen els municipis de 
demanda forta i acreditada d’habitatge on s’ubiquen:

Zona geogràfica A: 400 euros mensuals

Zona geogràfica B:300 euros mensuals

Disposicions finals

Primera. Registre d’habitatges buits

1. Es crea el Registre d’habitatges buits, amb caràcter 
administratiu, que depèn de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, en el qual han d’ésser objecte d’inscrip-
ció els habitatges desocupats, per un termini de més 
de dos anys sense causa justificada, segons el que es-
tableix l’apartat d de l’article 3 de la Llei 18/2007, de 
28 de desembre.

2. Els titulars dels habitatges han de comunicar a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la seva 
inscripció en el Registre, el nombre i la relació d’ha-
bitatges que disposen a Catalunya en situació de de-
socupació, i hi han de fer constar les dades relatives 
a la situació dels habitatges desocupats, la titularitat, 
la ubicació, la superfície, si disposen de cèdula d’ha-
bitabilitat, i altres dades que permetin determinar les 
condicions de conservació i manteniment de l’immo-
ble, en els termes i en la forma que es determinin per 
reglament.

3. La inscripció també es pot fer d’ofici en els termes i 
en la forma que es determinin per reglament.

Segona. Desplegament reglamentari

Es faculten el Govern i les persones titulars dels de-
partaments competents en matèria tributària i en ma-
tèria d’habitatge perquè dictin les disposicions neces-
sàries per desplegar i aplicar aquesta Llei, en els seus 
respectius àmbits.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits

Tràmit 
núm.

Concepte Data

0 Text del Projecte de llei rubricat pel 
conseller

15.07.14

1 Acord del Govern que aprova la memò-
ria prèvia de l’avantprojecte

4.03.14

2 Versions text de l’Avantprojecte (amb 
control canvis)
– V1. Inicia l’expedient 23.04.14
– V2 Es sotmet a informació pública, 
queda vista CT 29.4.14

29.04.14

– V3 Recull informació pública i audièn-
cia i es sotmet a CTESC i CGL, vista al 
CT de 10.6.14

18.06.14

– V4 Recull dictamen CTESC, vista al 
CT de 8.7.14 amb l’última correcció lin-
güística i que és aprovada pel Govern

08.07.14
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Tràmit 
núm.

Concepte Data

3 Memòria general versió final 06.06.14
– V1 Memòria general 28.04.14

4 Memòria d’avaluació 23.04.14
– Addenda memòria avaluació. Informe 
Ivalua

29.04.14

5 Informe jurídic preliminar 25.04.14

6 Informe Direcció General de Pressu-
postos

24.05.14

7 Observacions interdepartamentals
– Oficina del Govern 28.04.14
– Justícia 28.04.14
– Gabinet Jurídic
– Empresa i Ocupació 29.04.14
– Benestar Social i Família 27.05.14

8 Certificat Consell Tècnic apartat II 29.04.14

9 Informació pública i audiència
– Edicte DOGC 02.05.14 30.04.14
– Escrits audiència 6 entitats 02.05.14
– Al·legacions en tràmit d’informació 
pública:
• Associació Intercameral de Cambres 
de la Propietat Urbana de Catalunya

19.05.14

• Cambra de la propietat urbana de 
Barcelona

20.05.14

• FECAPCE (F. Catalana de Promotors 
Constructors d’Edificis

20.05.14

• JOSEL, SLU 21.05.14
• La Caixa (bústia suggeriments fora 
termini)

23.05.14

• Promociones Levantino Aragonesas SA 
 (fora termini)

12.06.14

– Al·legacions en tràmit d’audiència
• Confederación Española de Cajas de 
Ahorros

23.05.14

• Asociación Española de Banca 23.05.14
• SAREB 23.05.14
• Foment Treball Nacional (fora termini) 29.05.14
– Diligència Registre General 23.05.14
– Certificat web de la cap del Servei 
d’Organització

06.06.14

10 Memòria d’al·legacions i observacions 
de audiència i IP

04.06.14

– Addenda a la memòria 18.06.14

11 Certificat Consell Tècnic apartat III A 
previ CTESC i CGL

10.06.14

12 Dictamen CTESC 30.06.14
– Valoració de l’informe 04.07.14
– Nota complementària a la valoració 08.07.14

13 Certificat Comissió de Govern Local 30.06.14
Informe tramitació conjunta Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana

04.07.14

14 Informe jurídic final 07.07.14

Tràmit 
núm.

Concepte Data

15 Certificat Consell Tècnic apartat IV previ 
aprovació pel Govern

08.07.14

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 02.07.2014,  

DSPC - C 444; 03.07.2014, DSPC- C 449; 

16.07.2014, DSPC-C 457; 17.07.2014, DSPC-C 463

N. de la R.: Atesa la tramitació conjunta amb el Pro-
jecte de llei 200-00017/10, aquest acord es reprodueix 
en la secció 3.01.01.

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 29.07.2014 al 17.09.2014).
Finiment del termini: 18.09.2014; 09:30 h.

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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 07.07.2014

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 352-01572/10)

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran 
(tram. 352-01573/10)

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)
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Proposta de compareixença d’Emilio Medan Ane, al-
calde de Les, amb relació a la Proposició de llei del rè-
gim especial d’Aran (tram. 352-01575/10)

Proposta de compareixença de Rufino Martínez Cau, 
expert en Administració local, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran (tram. 352-
01576/10)

Proposta de compareixença de Josep Mir i Bagó, ju-
rista 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)

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)

Grup Parlamentari de Ciutadans

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)

Proposta de compareixença de Juan Manuel Trayter 
Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Univer-
sitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran (tram. 352-01580/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran 
(tram. 352-01581/10)

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)

Proposta de compareixença de Jusèp-Loís Sans Soca-
sau, 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)

Proposta de compareixença de Julián Sanllehy Cau-
bet, guarda del refugi de Saboredo, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
352-01584/10)

Proposta de compareixença de Daniel Clemente Ca-
sado, membre d’Aran peth sòn Ensenhament, amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran 
(tram. 352-01585/10)

Proposta de compareixença de Jusèp Amiell Solè, sa-
cerdot i escriptor aranès, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran (tram. 352-01586/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran 
(tram. 352-01592/10)

Proposta de compareixença de Luis Carlos Medi-
na, vice-síndic primer del Conselh Generau d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 352-01593/10)

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)

Proposta de compareixença d’Àlex Moga Vidal, alcal-
de de Vielha e Mijaran, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran (tram. 352-01595/10)

Proposta de compareixença d’Enrique Pérez Llas, di-
rector executiu del Conselh Generau d’Aran, amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran 
(tram. 352-01596/10)

Proposta de compareixença de Pau Perdices Pla, di-
putat a la Diputació de Lleida, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran (tram. 352-
01597/10)

Proposta de compareixença de Jèp de Montoya e Par-
ra, historiador, lingüista i responsable de cultura i pa-
trimoni del Conselh Generau d’Aran, amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
352-01598/10)

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, 
director del Departament de Dret Administratiu i Pro-
cessal de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
352-01599/10)

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)

Proposta de compareixença de Ròsa Maria Salguei-
ro 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)

Proposta de compareixença de Pau Sans Mas, llicen-
ciat en dret per la Universitat Rovira i Virgili, amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran 
(tram. 352-01602/10)

Proposta de compareixença de Xavier Bernadí i Gil, 
director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Au-
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togovern, amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran (tram. 352-01629/10)

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

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 rè-
gim especial d’Aran (tram. 352-01603/10)

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)

Proposta de compareixença Jael Pozo Lozano, repre-
sentant dels Verds d’Andorra i presidenta de la Co-
missió de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i Sos-
tenibilitat del Comú de la Massana, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
352-01605/10)

Proposta de compareixença de Nora Muntañola 
Thornberg, professora d’antropologia social a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran (tram. 352-
01606/10)

Proposta de compareixença de Julián Sanllehy Cau-
bet, guarda del refugi de Saboredo, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
352-01607/10)

Proposta de compareixença de Joan Botella Corral, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran (tram. 352-01608/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de la Vall d’Aran amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran 
(tram. 352-01609/10)

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)

Grup Mixt

Proposta de compareixença de Mireia Boya, en repre-
sentació de l’Assemblea Nacional Catalana d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 352-01611/10)

Proposta de compareixença de Jusèp Boya, en repre-
sentació de l’Assemblea Nacional Catalana d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 352-01612/10)

Proposta de compareixença de Claudi Aventin, en re-
presentació de l’Assemblea Nacional Catalana d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 352-01613/10)

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)

Proposta de compareixença de Joan Barceló, en re-
presentació d’Iniciativa per Occitània, amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
352-01615/10)

Proposta de compareixença de Ferriol Macip, en re-
presentació de «El Jornalet» i de l’Associació per la 
Difusió d’Occitània a Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran (tram. 352-
01616/10)

Proposta de compareixença d’Aitor Carrera, de la Cà-
tedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 352-01617/10)

Proposta de compareixença de Miqueu Segalàs, en re-
presentació de Libertat! Aran, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran (tram. 352-
01618/10)

Proposta de compareixença de Julian Chabarry, en re-
presentació de Libertat! Bearn, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran (tram. 352-
01619/10)

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)

Proposta de compareixença de Manel Zabala, en re-
presentació de l’Institut Català d’Estudis Occitans, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 352-01621/10)

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)

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença del síndic d’Aran amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran 
(tram. 352-01623/10)

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)

Fascicle segon
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Proposta de compareixença de José Calbetó Giménez, 
vicepresident honorari de Turisme del Consell Gene-
ral d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del rè-
gim especial d’Aran (tram. 352-01625/10)

Proposta de compareixença d’Ester Sirat Sanglada, vi-
cepresidenta del Partit Popular d’Aran, amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
352-01626/10)

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)

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)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 

17.07.2014, DSPC-C 467

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença del síndic d’Aran amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran (tram. 353-
00687/10)

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. 
353-00688/10)

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. 353-00689/10)

Compareixença d’Enrique Pérez Llas, director execu-
tiu del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran (tram. 353-
00690/10)

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. 353-00691/10)

Compareixença de Jèp de Montoya e Parra, historia-
dor, 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. 353-00692/10)

Compareixença d’Àlex Moga Vidal, alcalde de Vielha 
e Mijaran, amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran (tram. 353-00693/10)

Compareixença de Joaquín Puente Feixa, primer ti-
nent d’alcalde de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, 

amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 353-00694/10)

Compareixença d’Emilio Medan Ane, alcalde de Les, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 353-00695/10)

Compareixença del síndic de greuges amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
352-00696/10)

Compareixença d’Albert Alins i Abad, delegat terri-
torial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
353-00697/10)

Compareixença de Pau Perdices Pla, diputat a la Dipu-
tació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran (tram. 353-00698/10)

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. 
353-00699/10)

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. 353-00700/10)

Compareixença d’Alfredo Galán Galán, director del 
Departament de Dret Administratiu i Dret Processal 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran (tram. 353-
00701/10)

Compareixença de Juan Manuel Trayter Jiménez, ca-
tedràtic de dret administratiu de la Universitat de Gi-
rona, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran (tram. 353-00702/10)

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. 
353-00703/10)

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. 353-00704/10)

Compareixença de Nora Muntañola Thornberg, pro-
fessora d’antropologia social a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran (tram. 353-00705/10)

Compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic de 
ciència política de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran (tram. 353-00706/10)

Compareixença de Daniel Clemente Casado, membre 
d’Aran peth sòn Ensenhament, amb relació a la Pro-
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posició de llei del règim especial d’Aran (tram. 353-
00707/10)

Compareixença d’una representació de l’Assemblea 
Nacional Catalana a Aran, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran (tram. 353-00708/10)

Compareixença de Marçal Girbau Garcia, responsable 
de l’Ostal d’Occitània de Tolosa i expert en l’Eurore-
gió, amb relació a la Proposició de llei del règim espe-
cial d’Aran (tram. 353-00709/10)

Compareixença d’una representació de la Comis-
sió Obrera Nacional de la Vall d’Aran amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
353-00710/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de la Vall d’Aran amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
353-00711/10)

Compareixença d’una representació d’Iniciativa per 
Occitània, amb relació a la Proposició de llei del rè-
gim especial d’Aran (tram. 353-00712/10)

Compareixença de Ferriol Macip, en representació de 
«Jornalet» i de l’Associació per la Difusió d’Occitània 
a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del rè-
gim especial d’Aran (tram. 353-00713/10)

Compareixença d’Aitor Carrera, de la Càtedra d’Estu-
dis Occitans de la Universitat de Lleida, amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
353-00714/10)

Compareixença d’una representació de Libertat! Aran 
i de Libertat! Bearn, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran (tram. 353-00715/10)

Compareixença d’una representació de l’Institut Cata-
là d’Estudis Occitans, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran (tram. 353-00716/10)

Compareixença de Rafel Sicheu-Bazin, en represen-
tació 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. 
353-00717/10)

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. 353-00718/10)

Compareixença de José Calbetó Giménez, vicepresi-
dent honorari de Turisme del Consell General d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 353-00719/10)

Compareixença d’Ester Sirat Sanglada, vicepresidenta 
del Partit Popular d’Aran, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran (tram. 353-00720/10)

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. 
353-00721/10)

Compareixença de Francesc Xavier Boya i Alòs, 
exsíndic d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran (tram. 353-00722/10)

Compareixença de Rufino Martínez Cau, expert en 
Administració local, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran (tram. 353-00723/10)

Compareixença de Julián Sanllehy Caubet, guarda del 
refugi de Saboredo, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran (tram. 353-00724/10)

Compareixença de Jusèp Amiell Solè, sacerdot i es-
criptor aranès, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran (tram. 353-00725/10)

Compareixença de Ròsa Maria Salgueiro Pujos, direc-
tora de Serveis Educatius de la Vall d’Aran, amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran 
(tram. 353-00726/10)

Compareixença Jael Pozo Lozano, representant dels 
Verds d’Andorra i presidenta de la Comissió de Cultu-
ra, Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Co-
mú de la Massana, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran (tram. 353-00727/10)

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. 352-00728/10)

Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 341)

En el BOPC 341, a la pàg. 17

Text elaborat per la ponència. A l’article 30, punt 1

On hi diu: 

«1. En el supòsit de l’article 29.1.b, l’entitat o l’òrgan 
administratiu ha de derivar la sol·licitud d’informació a 
l’entitat o l’òrgan que disposi de la informació, si el co-
neix, o a l’oficina responsable de la informació pública 
que correspongui.»

Hi ha de dir: 

«1. En el supòsit de l’article 29.1.b, l’entitat o l’òrgan 
administratiu ha de derivar la sol·licitud d’informació 
a l’entitat o l’òrgan que disposi de la informació, si el 
coneix.»
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A la pàg. 25

A l’article 72, punt 2

On hi diu: 

«2. Els actes dictats per la Comissió de Reclamacions 
són impugnables en via contenciosa administrativa.»

Hi ha de dir: 

«2. Els actes dictats per la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública són impugnables 
en via contenciosa administrativa.»

A la pàg. 31

Títol o epígraf: Disposició final Segona, punt 3

On hi diu: 

«3. Les universitats públiques i les institucions i els or-
ganismes a què es refereix l’article 3.5 han d’adoptar 
les mesures organitzatives i de funcionament neces-
sàries per a aplicar aquesta llei, en els àmbits en què 
els afecta d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional quarta, sens perjudici del que estableix la 
disposició addicional vuitena per al Parlament de Ca-
talunya.»

Hi ha de dir: 

«3. Les universitats públiques i les institucions i els or-
ganismes a què es refereix l’article 3.5 han d’adoptar 
les mesures organitzatives i de funcionament necessà-
ries per a aplicar aquesta llei, en els àmbits en què els 
afecta d’acord amb el que estableix la disposició addi-
cional quarta, sens perjudici del que estableix la dis-
posició addicional sisena per al Parlament de Cata-
lunya.»

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 37, tinguda el 24.07.2014, DSPC-P 73.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 29.07.2014 al 31.07.2014).
Finiment del termini: 01.09.2014; 09:30 h.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la privatització 
dels serveis de control i vigilància perimetral 
dels centres penitenciaris
Tram. 250-01077/10

Esmenes presentades
Reg. 71159 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 18.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71159)

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

«El Parlament de Catalunya insta al govern a mante-
nir-se en la postura de no privatitzar, ni a donar en 
concessió els serveis de control i vigilància perimetral 
de cap dels centres penitenciaris de Catalunya, ni to-
talment ni parcialment.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la dotació necessària de personal per a 
atendre els jutjats de violència de gènere
Tram. 250-01083/10

Esmenes presentades
Reg. 69776; 71158 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 18.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 69776)

1 Esmena núm. 1
D’addició 
Grup Mixt (1)

Addició d’un nou punt

«Realitzar formació a les persones que treballen als 
jutjats per garantir la perspectiva de gènere en tots els 
processos judicials, i així assegurar un tracte sensi-
ble i conscient de la situació de les dones que utilitzen 
aquest servei.»



28 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 375

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 61

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71158)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir regularitzat el nombre de dotaci-
ons a cobrir als jutjats de violència sobre la dona ex-
clusius que es va fer efectiu en data 10 d’abril de 2014 
amb l’aprovació per part de la Sala de Govern del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 74145 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 18.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 74145)

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

Del punt 1

«1. Presentar un informe per a donar explicacions so-
bre la reimplantació de les taxes judicials i els proble-
mes derivats de la doble imposició, estatal i autonò-
mica.» 

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

Del punt 2

«2. Mantenir les taxes judicials a Catalunya, després 
del posicionament favorable del Tribunal Constitucio-
nal envers de l’existència de la dita taxa i sobre tot ate-
nent a per part del mateix govern de la Generalitat que 
la regulació de la taxa no afecta el dret fonamental a la 
tutela judicial efectiva, i que no s’aplica a les persones 
físiques i a les petites empreses, i tot plegat dins d’uns 
imports del tot moderats.»

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

Esmenes presentades
Reg. 74146 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 18.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 74146)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a que en el termini més breu possible es 
concloguin els estudis que s’estan duent a terme pel 
departament de Justícia per definir la regulació i les 
característiques del registre de parelles de fet que re-
sideixen a Catalunya i que es vol crear per part del 
govern.»

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

Esmenes presentades
Reg. 74144 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 23.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 74144)

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

Del punt 1

«1. Promoure, i exigir si cal, que s’estableixi un meca-
nisme de col·laboració entre les Comunitats Autònomes 
de Catalunya, el País Valencià i l’Estat per tot allò rela-
cionat amb el projecte Castor.»

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

Del punt 2

«2. Que, sense perjudici de les competències de cada 
administració pel que fa al projecte Castor, promogui, 
com en tots els casos d’emergència o de risc, un únic 
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comandament que assumeixi la responsabilitat d’infor-
mar de la situació i d’activar i desactivar emergències, 
si calgués.»

Proposta de resolució sobre la dimissió del 
ministre d’Educació, Cultura i Esports i la re-
tirada del decret que regula l’escolarització 
dels alumnes en llengua castellana a Cata-
lunya
Tram. 250-01214/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74008 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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

El Consell de Ministres del passat divendres 11 de ju-
liol de 2014 va aprovar un Reial Decret que pretén re-
gular l’escolarització dels alumnes en llengua castella-
na a Catalunya. Es tracta d’una mesura, d’impossible 
aplicació, que pretén posar-se en pràctica al setembre, 
a l’inici del curs 2014-2015.

Aquest decret dóna la possibilitat al govern de l’estat 
de deduir o retenir l’import que s’hagi avançat per ga-
rantir que la família que així ho demani obtingui una 
plaça en una escola privada on la llengua vehicular si-
gui el castellà. Aquesta línia insisteix en sol·licitar pa-
gament de quotes en escoles privades i garanteix una 
segregació lingüística que és nociva per a la societat 
catalana.

A banda d’envair les competències plenes en educació 
que té atorgades el govern de la Generalitat de Catalu-
nya, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, aquest decret 
també vulnera l’autonomia dels centres, recollida en el 
Títol VII de la Llei d’Educació de Catalunya, i espe-
cialment atempta contra l’article 91, sobre el projecte 
educatiu, que en el punt 4e reconeix l’autonomia del 
centre en el «projecte lingüístic, d’acord amb les de-
terminacions del Títol II, que es concreta a partir de la 
realitat sociolingüística de l’entorn».

L’actual model lingüístic de l’escola pública a Ca-
talunya garanteix les competències lingüístiques de 
l’alumnat tant en llengua castellana com en llengua 

catalana. Per tant, s’ha demostrat que és un model de 
cohesió social, de garanties d’igualtat d’oportunitats i 
de justícia social que, ara, amb el decret del govern de 
l’estat espanyol es posa en risc. D’igual manera, s’evi-
dencia que a l’escola catalana no hi ha cap conflicte 
lingüístic i que, tot el contrari, són alguns grups parla-
mentaris els que promocionen un conflicte que és in-
existent.

A banda de l’àmbit lingüístic, el Ministre Wert tam-
bé és el responsable polític de l’aprovació d’una llei, 
la LOMCE, que, d’esquenes a la comunitat educativa, 
elimina la participació i la democràcia interna als nos-
tres centres, potencia la segregació escolar i defineix un 
currículum educatiu de marcat caràcter confessional.

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

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya demana la dimissió del Mi-
nistre d’Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Wert.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar un conflicte de competències amb el govern 
de l’estat per l’aprovació del decret d’11 de juliol de 
2014 que regula l’escolarització dels alumnes en llen-
gua castellana a Catalunya.

b) Demanar formalment la retirada del decret aprovat 
l’11 de juliol de 2014 que regula l’escolarització dels 
alumnes en llengua castellana a Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un llibre blanc sobre l’audiovisual
Tram. 250-01215/10

Presentació

Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Sergi Sabrià i Benito, del 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari 

Socialista, Marisa xandri Pujol, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 

Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 74405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent sobre l’elaboració d’un Llibre Blanc de l’audio-
visual a Catalunya[municipi], per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Exposició de motius

El sector audiovisual està immers en un procés de can-
vi i reconversió profund. Els nostres mitjans estan pa-
tint les conseqüències de la difícil situació econòmica 
general, la qual cosa ha comportat una davallada molt 
important dels seus ingressos.

La caiguda del consum ha incidit directament en la 
facturació publicitària, provocant que en els darrers 
cinc anys s’hagi produït una davallada del 50% de la 
inversió publicitària en el conjunt dels mitjans cata-
lans. Això ha afectat de manera molt negativa als pres-
tadors d’àmbit nacional, però sobretot, i molt especial-
ment, ha posat en risc la viabilitat dels mitjans locals. 
Una inversió publicitària, a més, que en el cas de la te-
levisió ha estat objecte d’una gran concentració.

A aquesta difícil situació econòmica també hi hem de 
sumar el fet que avui dia els mitjans de comunicació 
es troben immersos de ple en un procés de reconversió 
del sector, marcat pels canvis tecnològics i pels canvis 
d’hàbits socials de consum.

La digitalització, per exemple, està implicant l’entra-
da de nous players i plataformes de distribució –com 
Netflix, AppleTV, YouTube, Chromecast de Google, 
Amazon, etc.–, i l’entrada en escena dels fabricants 
d’aparells –Samsung, Sony, etc.–, que presenten pla-
taformes pròpies. Això està comportant una tendència 
imparable cap a una major fragmentació de les audi-
ències, fet que podria provocar una pèrdua progressiva 
de la quota dels mitjans catalans i en català.

A més, segons els analistes, la televisió de pagament 
podria experimentar un fort creixement en els pro-
pers anys, en bona mesura, gràcies als drets d’emissió 
dels grans esdeveniments esportius, els qual, històri-
cament, s’han pogut veure a Catalunya en obert i en 
llengua catalana.

Per tant, si aquesta tendència es confirma, caldrà veu-
re quina afectació tindrà això en els prestadors cata-
lans que abans oferien aquests continguts, i si final-
ment aquests continuen sent accessibles en la llengua 
pròpia del nostre país.

Per altra banda, una de les qüestions que més preocu-
pen –i que és plenament coincident amb l’opinió d’al-
tres països com ara França, Alemanya o Suïssa– és 
com assegurem la pervivència dels canals tradicionals 
actuals, especialment aquells que configuren el nostre 
sistema nacional de comunicació en el nou entorn con-
vergent. És a dir, com garantim la seva visibilitat en el 
nou entorn connectat.

En aquest escenari, doncs, caldrà veure com des del 
sistema català de comunicació es fa front a aquests 
reptes per tal que en surti reforçat. Per tant, caldrà es-
tudiar com garantim la sostenibilitat econòmica dels 
mitjans públics per tal que continuïn sent referència de 
servei públic i un motor per a la indústria audiovisual; 
com consolidem i fem competitius els prestadors pri-
vats, necessaris en qualsevol sistema de comunicació 
equilibrat; com afrontem la difícil situació dels mit-
jans locals; i com enfortim les indústries audiovisuals 
catalanes per tal que siguin competitives en el nou pa-
norama global.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya proposa al Consell de l’Audio  - 
visual de Catalunya, com a organisme independent de 
regulació de l’audiovisual, que elabori, amb la partici-
pació del sector i la secretaria de comunicació del Go-
vern, un Llibre Blanc sobre l’audiovisual a Catalunya, 
que inclogui propostes i observacions per a facilitar el 
desenvolupament equilibrat del sector.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Albert Batalla i Siscart, portaveu a la CCMA del GP de 
CiU; Sergi Sabrià i Benito, portaveu a la CCMA del GP 
d’ERC; Núria Parlon Gil, portaveu a la CCMA del GP 
SOC; Marisa Xandri Pujol, portaveu a la CCMA del 
GP del PP; Marta Ribas Frías, portaveu a la CCMA GP 
ICV-EUiA; David Fernàndez i Ramos, portaveu a la 
CCMA del Grup Mixt
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Proposta de resolució sobre el tancament 
de les centrals nuclears
Tram. 250-01216/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74425 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
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 d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El debat nuclear segueix reobert a Europa després de 
la catàstrofe en tres centrals nuclears del Japó, com 
la de Fukushima. En el marc global dels problemes 
del sistema energètic, agreujat per la situació al nord 
d’Àfrica, molts havien volgut veure l’energia nuclear 
com solució de futur. Malgrat això, ni és la solució al 
canvi climàtic, ni és una energia barata, ni existeixen 
recursos il·limitats ni tampoc elimina la dependència 
energètica exterior. Però a més, sense poder comparar 
en cap cas la situació viscuda al Japó després del sisme 
amb la de les centrals a Europa, existeix un greu risc 
de seguretat en les instal·lacions nuclears.

Alemanya ja ha decidit desconnectar totes les centrals 
nuclears del país abans de 2022, i Japó també ha deci-
dit acabar amb la nuclear abans de 2030.

Els successius governs de l’estat espanyol han ignorat 
els problemes de seguretat de l’energia nuclear, obli-
dant que algunes centrals han tingut al llarg dels anys 
accidents, de diferent gravetat afectant la major part a 
les centrals nuclears radicades a Catalunya, com els 
escapaments i fugues radioactives a Ascó en 2007 o 
els problemes de funcionament sense resoldre com el 
trencament per corrosió del sistema de refrigeració de 
la central de Vandellòs-II.

Cal fixar un pla de tancament ordenat i gradual de to-
tes les centrals en un horitzó temporal de 10 anys.

Els objectius d’aquest pla de tancament són mantenir 
un subministrament de qualitat sense encariment dels 
costos de producció, complir els compromisos de Kyo-
to i disposar, des de les instàncies públiques, d’un fons 
econòmic prou important per impulsar les inversions 
en energies renovables i en estalvi i eficiència energè-
tica, així com per dinamitzar l’activitat de les zones 
amb centrals nuclears, garantint la creació de llocs de 
treball.

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 negociar 
amb el govern de l’estat: 

1. L’elaboració d’un calendari de tancament de les 
centrals nuclears en un horitzó temporal de 10 anys 
d’acord amb la seva vida de disseny.

2. Els canvis legislatius que permetin: 

a. El tancament de les instal·lacions

b. La creació d’un fons que es nodrirà del total dels be-
neficis de les centrals amortitzades, i destinarà un 20% 
al manteniment i seguretat de les centrals, un 15% al 
gestor de la central, un 15% a la dinamització social 
i econòmica de les zones afectades pel tancament de 
les centrals i un 50% a l’impuls i la inversió en plans 
d’energies renovables i de millora de l’estalvi i l’efici-
ència energètica.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels col·lectors de Can Bruguer i Ca n’Espi-
nós, a Gavà
Tram. 250-01217/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Jordi Terrades i Santacreu, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A la Riera de Canyars, al municipi de Gavà, es pro-
dueixen episodis d’abocaments des de l’any 2009 d’ai-
gües de la xarxa de clavegueram en alta a les rieres de 
Parets i Canyars. Aquests episodis es produeixen quan 
hi ha pluges de certa intensitat que col·lapsen la xarxa 
i fa que hi hagi un sobreeiximent de les aigües que des 
de les esmentades rieres arriba a les platges.
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Aquests abocaments provoca un problema en deter-
minades èpoques de l’any que podria afectar també la 
qualitat de les platges del municipi.

L’Ajuntament de Gavà ha demanat en reiterades ocasi-
ons i des de l’any 2009 a la Agència Catalana de l’Ai-
gua que actuï per tal de solucionar la problemàtica 
detectada als col·lectors en alta de Can Bruguer i Ca 
n’Espinós i que connecten amb la depuradora de Vila-
decans, sense que a data d’avui s’hagi donat una solu-
ció per part de l’esmentada Agència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern que, dins de 
la seva planificació d’actuacions i en el termini de l’any 
2015, es facin les millores en els col·lectors de Can Bru-
guer i Ca n’Espinós en el terme municipal de Gavà per 
tal d’evitar sobreeiximents en episodis de pluja i evitar 
provocar problemes ambientals a les rieres de Parets i 
Canyars.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta i Jordi Terrades i Santacreu, 
diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
unitat de diagnòstic i tractament de la sensi-
bilitat química múltiple i la síndrome de fatiga 
crònica a l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 250-01218/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, 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

La nostra vida des de fa molts anys i cada cop més 
està envoltada de productes químics, en els aliments 
que mengem, els productes de neteja, aquells que fem 
servir per a la nostra higiene, l’aigua que bevem i l’ai-

re que respirem estan plens de substàncies químiques. 
L’exposició continuada a aquestes circumstàncies o 
una sobreexposició puntual pot fer emmalaltir una 
persona. La Sensibilitat Química Múltiple (SQM) és 
la pèrdua de tolerància a tots o a determinats agents. 
A diferència de la Síndrome de fatiga crònica o Ence-
falomielitis Miàlgica, la Sensibilitat Química Múltiple 
(SQM) o hipersensibilitat química és una malaltia no 
reconeguda oficialment, tot i que cada vegada afecta 
més persones. No hi ha consens a l’hora de xifrar-les, 
però existeixen estudis epidemiològics que conclouen 
que la SQM afecta entre el 0,5% i el 5% de la pobla-
ció. Tot i així, la majoria d’aquestes persones hauran 
de patir un llarg pelegrinatge fins a aconseguir un di-
agnòstic.

El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre allotgen 
un clúster químic dels més importants del sud d’Euro-
pa què genera més de 10.000 llocs de treball directes 
d’ocupació estable i qualificada i 30.000 llocs de tre-
ball indirectes i diversifica una economia molt centra-
da en el sector serveis i especialment en el turisme, 
oferint llocs de treball d’alt valor afegit i sinèrgies de 
recerca i I més D amb la Universitat Rovira i Virgili 
bàsiques per al territori.

A les empreses químiques i petroquímiques de Tarra-
gona cada dia es produeixen, emmagatzemen i trans-
porten quantitat de productes químics alguns d’alta to-
xicitat que es sumen al ventall de productes químics 
que hom utilitza en la seva vida quotidiana per netejar, 
als usats a l’agricultura, els derivats del transit, etc.

A Catalunya, l’únic centre públic de SQM es trobava 
a l’Hospital de Bellvitge i van tancar la unitat quan el 
doctor Julian Marquez es va jubilar. Va quedar només 
la Unitat de toxicologia de l’Hospital Clínic que esta-
va desbordada amb els doctors de referència Joaquim 
Fernández-Solà, metge consultor de Medicina Inter-
na, i el cap de secció de la Unitat de Toxicologia Clí-
nica del mateix hospital, Santiago Nogué, unitat que 
recentment també ha tancat, deixant Catalunya sense 
cap unitat de referència d’aquesta especialitat.

Es dona la circumstància que al Camp de Tarragona 
tot i que l’any 2003 va haver un cas molt nomenat de 
sobreexposició a un producte químic al Centre d’Aten-
ció Primària Tarraco (Tarragona), on unes fumigacions 
van provocar la intoxicació d’una trentena de treballa-
dores, que, en molts casos, han desenvolupat la malaltia 
crònica i què hi podria haver una situació de més expo-
sició al risc o vulnerabilitat atès el complex petroquí-
mic, no es disposa de cap unitat especialitzada ni per a 
la SQM ni per a la síndrome de Fàtiga Crònica.

Les persones pacients de SQM i afins del Camp de 
Tarragona què abans es derivaven a les Unitats de 
Bellvitge o de l’Hospital Cínic ara no els accepten per-
què s’han tancat les esmentades unitats de referència i 
per tant resten sense especialistes davant d’una malal-
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tia tan complexa i que requereix un abordatge especí-
fic sociosanitari.

Les persones què poden pagar-ho poden assistir a al-
guna oferta privada que existeix a la demarcació, pro-
duint-se una discriminació i vulneració de drets bàsics 
constitucionals i estatutaris.

No hi ha metges especialistes, ni protocols per fer di-
agnòstics diferenciats creant-se verdaderes situacions 
de risc per als malalts, tampoc ajudes per a millorar 
les condicions de vida com les mascaretes, etc.

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. Instal·lar una unitat de diagnòstic i tractament de la 
Sensibilitat Química Múltiple i la Síndrome de Fàti-
ga Crònica o Encefalomielitis Miàlgica a Tarragona a 
l’Hospital Universitari Joan XXIII.

2. Establir les sinèrgies i els acords necessaris per 
afavorir la col·laboració i cooperació econòmica i de 
recerca de l’AEQT amb els serveis especialitzats de 
salut de l’Hospital Universitari Joan 23 i amb la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

3. Iniciar els tràmits necessaris pel reconeixement de 
la SQM com a malaltia.

4. Reobrir la unitat de SQM de l’Hospital Clínic com 
unitat de referència de Catalunya i establir els proto-
cols que garanteixin la diagnosi i atenció dels malalts 
de SQM.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Marta Ribas Frías i 
Hortènsia Grau Juan, diputades del GP d’ICV-EUiA

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal
Tram. 270-00005/10

Nomenament d’una relatora

Nomenament de la relatora d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fis-
cal (tram. 270-00005/10) s’ha reunit el dia 17 de juliol 
de 2014 i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 
del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora la 
diputada Elena Ribera i Garijo.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

Elena Ribera i Garijo, Gemma Calvet i Barot, Ferran 
Pedret i Santos, Sergio Santamaría Santigosa , Salva-
dor Milà i Solsona, Carmen de Rivera i Pla

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 75083).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 22.07.2014.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els infants en situació de vulne-
rabilitat
Tram. 302-00188/10

Esmenes presentades
Reg. 75059; 75065 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 22.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 75059)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els infants en situació de vulne-
rabilitat (tram. 302-00188/10).

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

1. Ampliar, per a l’exercici pressupostari del 2015, el 
topall que dóna dret als ajuts per infant a càrrec per a 
totes les famílies amb ingressos inferiors als 16.000 eu-
ros i estudiar la possibilitat d’ampliar aquest topall en 
els propers exercicis.

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

3. Consolidar i donar publicitat dels programes extra-
ordinaris destinats a garantir l’alimentació adequada 
d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat en 
els períodes no lectius; i garantir, per aquests períodes, 
un seguiment específic als alumnes que reben beques 
durant el curs escolar.

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

4. Promoure mesures de foment, amb criteris socials 
i econòmics, per garantir que tots els infants puguin 
participar en els plans i programes socioeducatius i 
en les activitats d’educació en el lleure en condicions 
d’equitat, sense discriminació per raons econòmiques, 
territorials, socials, culturals o de capacitat; i do-
nar-ne coneixement al Parlament a través d’un infor-
me presentat abans de finals d’any.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

6 bis. Posar en funcionament les taules territorials 
d’infància i les respectives comissions tècniques en un 
termini de 6 mesos per tal de disposar d’un model inte-
grat d’intervenció i d’atenció individualitzada i garan-
tir la continuïtat assistencial.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

7. Garantir que els infants derivats als EAP’s, CDI-
AP’s o CSMIJ tinguin un dictamen en un període mà-
xim de sis mesos des de la derivació al servei per part 
d’un professional.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

8. Garantir el suport de vetlladors i els professionals 
especialitzats de suport als centres públics per al pro-
per curs 2014-2015 adreçats als alumnes de necessitats 
educatives especials.

7 Esmena núm. 7
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

9. Destinar els recursos adients per a les aules d’acolli-
da i les unitats de suport a l’educació especial impres-
cindibles per a garantir l’escola inclusiva.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

11. Incloure, en el pla d’atenció integral a la infància 
i a l’adolescència 2004-2017, un conjunt de mesures 
per combatre la violència contra la infància i l’adoles-
cència.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 75065)

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-
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lació al Govern sobre els infants en situació de vulne-
rabilitat (tram. 302-00188/10).

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

Del punt 2

«2. Seguir garantint la cobertura del cent per cent del 
cost del menjador escolar en els casos de pobresa ex-
trema així com la partida pressupostària oberta per 
donar cobertura al conjunt d’infants que estan en situ-
ació de vulnerabilitat.» 

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

Del punt 5

«5. Reforçar el programa Salut i Escola en l’àmbit de 
l’educació secundària i introduir, experimentalment, 
un model de treball conjunt Interdepartamental en les 
unitats d’escolarització compartida; i estudiar la seva 
implementació progressiva.»

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

Del punt 6

«6. Potenciar la coordinació dels equips d’orientació 
psicopedagògica (ensenyament) als centres de desen-
volupament i atenció precoç a la infància i adolescèn-
cia (benestar) i els centres de salut mental infantil i 
juvenil (salut) i ampliar els programes vinculats a la 
prevalença de trastorns de salut mental d’acord amb el 
pla integral d’atenció a les persones amb trastorn men-
tal i addicions.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Continuar adoptant les mesures de protecció a fa-
mílies amb infants a càrrec en els programes d’ajuts 
al lloguer (prestacions al pagament del lloguer i pres-
tacions econòmiques d’urgència especial) i explicitar 
aquestes famílies com a grup prioritari en l’adjudi-
cació d’habitatges per la via de la Mesa de valoració 
per a situacions d’emergències econòmiques i socials 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; i blindar 
aquest col·lectiu des d’un punt de vista legal.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Elaborar un calendari per tal d’augmentar pro-
gressivament la inversió en infància i assolir, en un ter-
mini de 6 anys, el 2,2% PIB, marcant l’objectiu de l’es-
tratègia 2020.» 

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’acadèmia aranesa de la llengua 
occitana
Tram. 302-00189/10

Esmenes presentades
Reg. 74647; 75057; 75060; 75066; 75073 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 74647)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’acadèmia aranesa de la llengua 
occitana (tram. 302-00189/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 1

1. Deixar sense efecte el decret 12/2014 per tal de fer 
les modificacions oportunes a fi i efecte de vincular 
les decisions de l’Acadèmia aranesa de la llengua oc-
citana a la seva variant aranesa i les decisions sobre 
les convencions per la llengua referencial al Congrés 
Permanent de la Llengua Occitana (CPLO), entitat re-
coneguda per les autoritats franceses com organisme 
de referència per aquesta funció, per tal de vetllar per 
la protecció, el foment, l’ús, la difusió i el coneixement 
l’aranès a l’Aran, garantint els drets que es deriven de 
la cooficialitat de tres llengües a Catalunya, en el marc 
de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 3

3. Establir un espai de diàleg amb el Ministeri de 
Cultura, les regions franceses i si s’escau, de l’estat ita-
lià, per garantir els consensos necessaris per gestionar 
el patrimoni comú de la llengua occitana tot i coor-
dinant els esforços amb el Conselh Generau d’Aran i 
evitant conflictes, que com el que s’ha produït en el 
procés de creació de l’Acadèmia, posen en risc la uni-
tat de l’occità.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
75057)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’acadèmia 
aranesa de la llengua occitana (tram. 302-00189/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 3

«3. Establir un espai de diàleg amb les autoritats lin-
güístiques de l’occità del estats francès i italià, per tal 
de garantir els consensos necessaris per gestionar el 
patrimoni comú de la llengua occitana, tot coordinant 
els esforços amb l’Institut d’Estudis Aranesi - Acadè-
mia Aranesa dera Lengua Occitana.»

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 75060)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Teresa Vallverdú 
Albornà, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’acadèmia aranesa de 
la llengua occitana (tram. 302-00189/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2. Garantir el compliment de l’article 4.3 de la Llei 
35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, 
que preveu que l’Acadèmia sigui independent de les 
administracions publiques i ha de tenir plenament ca-
ràcter acadèmic. Per això s’assegurarà la presència de 
persones amb autoritat científica que garanteixin el 
màxim rigor i qualitat de la tasca d’aquesta Acadèmia 
que siguin nomenades per les universitats i òrgans aca-
dèmics de referència.

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

3.-Establir un espai de diàleg entre les autoritats lin-
güístiques de l’occità de l’estat francès, de l’estat italià 
i de Mònaco i l’Institut d’Estudis Aranesi per garan-
tir els consensos necessaris per gestionar el patrimoni 
comú de la llengua occitana tot i coordinant els esfor-
ços amb el Conselh Generau d’Aran i evitant conflictes, 
que com el que s’ha produït en el procés de creació de 
l’Acadèmia, posen en risc la unitat de l’occità.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés Teresa Vallverdú Albornà
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 75066)

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 l’acadèmia aranesa de la llengua 
occitana (tram. 302-00189/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Garantir el compliment de l’article 4.3 de la Llei 
35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, 
que preveu que l’Acadèmia sigui independent de les 
administracions públiques i ha de tenir plenament ca-
ràcter acadèmic. Per això s’assegurarà la presència de 
persones amb prestigi científic que garanteixin el mà-
xim rigor i qualitat de la tasca d’aquesta Acadèmia.»

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

Del punt 3

«3. Mantenir l’espai de diàleg amb les administraci-
ons competents franceses i, si escau, de l’estat italià i 
Mònaco, per assolir els consensos necessaris per ges-
tionar el patrimoni comú de la llengua occitana tot co-
ordinant els esforços amb el Conselh Generau d’Aran i 
l’Institut d’Estudis Aranesi, i per garantir la unitat de 
l’occità, d’acord amb el que preveu la Llei 35/2010, d’1 
d’octubre, del Parlament de Catalunya.»

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 75073)

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 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’acadèmia aranesa de la llengua 
occitana (tram. 302-00189/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«1. Deixar en suspens el decret 12/2014 per tal de fer, 
si s’escau, les modificacions oportunes a fi i efecte de 
vincular les decisions de l’Acadèmia aranesa de la 
llengua occitana a la seva variant aranesa i les decisi-
ons sobre les convencions per la llengua referencial al 
Congrés Permanent de la Llengua Occitana (CPLO), 
entitat reconeguda per les autoritats franceses com or-
ganisme de referència per aquesta funció.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«4. Promoure que en sí del Consell Generau d’Aran 
es celebri un debat en el que tinguin veu, a més dels 
Consellers, les entitats o persones físiques amb conei-
xement sobre la matèria.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«5. Preservar l’aranès, a través de l’Acadèmia, en tots 
els àmbits, evitant les possibles influències d’altres va-
rietats occitanes i, molt especialment, en els col·legis.»

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la coordinació del Departament 
d’Interior amb les policies locals
Tram. 302-00190/10

Esmenes presentades
Reg. 75028; 75054; 75067 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 22.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
75028)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la co-
ordinació del Departament d’Interior amb les policies 
locals (tram. 302-00190/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou paràgraf a l’apartat 1

«El Parlament reitera el seu suport al model català de 
seguretat basat en la definició dels cossos policials que 
depenen de les institucions catalanes, Cos de Mossos 
d’Esquadra i Policies Locals, com a Policia de Cata-
lunya.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou paràgraf a la lletra a de l’apartat 3

«El Parlament considera que l’aprovació de la Llei del 
Sistema de Seguretat pública de Catalunya és urgent 
i imprescindible i, en conseqüència, insta el Govern 
a que aquest sigui el primer projecte de llei relacio-
nat amb la Seguretat que el Govern presenti al Parla-
ment.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra l a l’apartat 3

«l) Potenciar el paper de la Subdirecció General de 
Coordinació de la Policia de Catalunya, pel que fa a 
les policies locals i estudiar la possibilitat d’incremen-
tar els seus recursos en els Pressupostos de 2015.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra m a l’apartat 3

«m) Realitzar un estudi sobre la situació dels deno-
minats vigilants(o guàrdies, algutzirs o similars) i au-
xiliars municipals per tal de definir les funcions de 
col·laboració i suport als cossos policials que han 
d’exercir, dins el model de seguretat de Catalunya.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra n a l’apartat 3

«n) Elaborar un estudi, d’acord amb els ajuntaments, 
sobre les necessitats detectades a les policies locals 
que precisarien d’una normativa general de Catalunya 
(uniformitat, expedients disciplinaris, armament, etc.) 
i que no caldria regular per llei.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra o a l’apartat 3

«o) Estudiar les possibles millores que el Servei d’emer-
gències 112 pot aportar a les policies locals.»

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 4

«4. El Parlament reafirma la validesa de l’article 164.2 
de l’Estatut d’Autonomia de 2006 que estableix que 
correspon a la Generalitat la coordinació de les polici-
es locals i que, en conseqüència li atorga la competèn-
cia exclusiva en aquest àmbit.»

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 75054)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació del 
Departament d’Interior amb les policies locals (tram. 
302-00190/10).

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

Del punt 3.a

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar el projecte de llei del sistema de policia 
de Catalunya on s’estableixin els pilars de les políti-
ques de seguretat pública de Catalunya i els principis 
de coordinació entre el cos de Mossos d’Esquadra i les 
policies locals.»

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

Del punt 3.c

«c) Impulsar l’aprovació dels plans locals de seguretat, 
d’àmbit municipal, garantint la coordinació, la dinà-
mica comunitària i de democràcia participativa.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3.d

«d) Requerir al Departament d’Interior a fi que doni 
compliment a la Resolució 476/X del Parlament de Ca-
talunya en la qual s’acorda que la gestió de la segure-
tat i de l’odre públic comença abans de la planificació 
dels dispositius policials per a la intervenció en esde-
veniments de masses i que és essencial la comunicació 
fluida i l’actuació coordinada de les diverses adminis-
tracions i entitats públiques i privades implicades.»

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

Del punt 3.e

«e) Garantir la seguretat i la protecció de dades per-
sonals en les tasques dels agents de policia de Cata-
lunya.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«Garantir el compliment de la llei de protecció dels 
animals pel que fa a la situació dels cavalls i gossos 
d’assistència policial que ajuden a les tasques de Mos-
sos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«Fomentar la formació especialitzada dels cossos de 
policies locals de Catalunya en el marc de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya pel que fa a les tasques 
de prevenció, detecció precoç i atenció a les dones víc-
times de violència masclista, en coordinació amb els 
Mossos d’Esquadra i els Jutjats competents.»

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 75067)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 

la interpel·lació al Govern sobre la coordinació del 
Departament d’Interior amb les policies locals (tram. 
302-00190/10).

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

De refosa dels apartats a i b del punt 3

«a) Presentar un projecte de llei que permeti aprovar 
una nova Llei del Sistema de Policia de Catalunya res-
pectant l’autonomia de les policies locals i millorant 
els mecanismes de coordinació entre aquestes i la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, cercant 
així un ús eficient dels recursos.» 

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

De l’apartat c del punt 3

«c) Impulsar l’aprovació dels plans locals de segure-
tat oferint als ajuntaments el suport tècnic i assessora-
ment necessari. L’objectiu seria promoure, com a mí-
nim, l’aprovació de 15 nous plans locals de seguretat 
en el propers 12 mesos, condicionat a la voluntat dels 
ajuntaments interessats en aquest mateix sentit.»

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

De l’apartat d del punt 3

«d) Donar compliment als principis de col·laboració 
en matèria d’ordre públic per part de les policies locals 
i de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
d’acord amb les seves competències, tal i com especifi-
qui la junta local de seguretat.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat f del punt 3

«f) Continuar impulsant l’aprovació, l’avaluació i revi-
sió dels Plans locals de Seguretat Viària d’acord amb 
un pla de treball pel període 2014-2016 on es fixin els 
objectius a assolir.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat g del punt 3

«g) Incrementar la col·laboració del cos de Mossos 
d’Esquadra amb les policies locals, especialment per a 
garantir el civisme i la pacífica convivència»
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6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat h del punt 3

«h) Fer les accions oportunes per tal d’incrementar el 
nombre de policies locals amb convenis de suport tec-
nològic RESCAT així com amb conveni SIPCAT, bo i 
respectant la voluntat dels ajuntaments.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat i del punt 3

«i) Dur a terme les accions necessàries, i si s’escau, la 
modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
Policies Locals, que permeti l’homologació del curs de 
formació bàsica policial o formació equivalent d’agents 
del Cos Nacional de Policia, de la Guàrdia Civil, Ert-
zaintza, la Policia Foral de Navarra i altres policies lo-
cals amb el curs de formació bàsica per a policies que 
imparteix l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
en aquells casos d’aquells agents que han superat l’es-
mentat curs i han guanyat una oposició per incorpo-
rar-se a una policia local de Catalunya.» 

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat j del punt 3

«j) Impulsar des de el Govern de la Generalitat inicia-
tives tendents a aconseguir la jubilació anticipada dels 
membres del cos dels Mossos d’Esquadra sense cost 
addicional pel Govern de la Generalitat.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat k del punt 3

«k) Impulsar des del Govern de la Generalitat i 
d’acord amb les associacions municipalistes, iniciati-
ves tendents a aconseguir la jubilació anticipada de les 
Policies Locals sense cost addicional pels ajuntaments 
catalans.»

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació del comerç
Tram. 302-00191/10

Esmenes presentades
Reg. 74793; 74861; 75050; 75069; 75072 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 74793)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix 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 del comerç 
(tram. 302-00191/10).

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

Modificació del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
solidar les accions del Pla per al Manteniment i la re-
activació de l’activitat comercial a Catalunya.»

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

Modificació del punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
solidar les accions de promoció i de suport al comerç 
detallades en la memòria i Pla d’actuació del Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.»

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

Modificació del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a publi-
citar la campanya “Digues no”, iniciativa on s’informa 
dels efectes negatius que causa a la societat i a les per-
sones la venda il·legal.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt

«El Parlament de Catalunya rebutja les constants in-
gerències de l’Estat espanyol sobre l’ordenació co-
mercial que, segons l’article 121.1 de l’Estatut d’auto-
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nomia de Catalunya, és competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 74861)

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 
la situació del comerç (tram. 302-00191/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«0. El Parlament de Catalunya constata l’incompli-
ment, per part del Govern, en la presentació abans de 
finalitzar l’any 2013 del nou projecte de llei regulador 
de l’activitat de comerç, serveis i fires, així com d’un 
pla de treball per a reactivar el comerç, tal i com esta-
blia la Resolució 173/X del Parlament de Catalunya, 
aprovada a la Comissió d’Empresa i Ocupació el 29 de 
maig de 2013.»

Palau del Parlament, 18 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. 
75050)

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 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 situació del comerç (tram. 302-00191/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 1, apartat a

a) Presentar en el plazo de cuatro meses el Proyecto de 
Ley regulador de la actividad del comercio, servicios y 
ferias. El proyecto deberá contar con el máximo con-
senso posible de los diferentes representantes del sec-
tor, las entidades locales y los agentes sociales i sindi-
cals. Esta Ley deberá dotar al sector del comercio de 
un marco normativo unificado, integral, adaptado a las 
nuevas realidades de sector y que otorgue seguridad 
jurídica a los agentes que participan en el mismo y a 
las personas consumidoras, així com que garanteixi els 
drets dels i les treballadores del sector.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 1 apartat b

b) Aprobar durante el próximo periodo de sesiones la 
normativa aplicable a la venta no sedentaria. Con in-
dependencia de que la actividad de la venta no seden-
taria deba incluirse también en la futura Ley de Co-
mercio, esta norma de desarrollo específica para la 
venta no sedentaria supondrá un marco de referencia 
integral que otorgue seguridad jurídica a los agentes 
que participan en esta actividad y permita la mejora 
del desarrollo de la misma. La norma deberá respetar 
especialmente las competencias municipales en mate-
ria de mercados de venta no sedentaria y deberá ela-
borarse con el máximo consenso posible de los dife-
rentes representantes del sector, las entidades locales 
y los agentes sociales, impulsant taules de concertació 
d’àmbit municipal, on comerciants i altres agents so-
cials puguin debatre i acordar regles de funcionament 
per facilitar l’ús cívic i plural de la ciutat i l’espai pú-
blic.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat c del punt 1

c) Eliminar las multas lingüísticas que sancionan a los 
y las comerciantes que rotulan su establecimiento en 
una lengua que no es el catalán, así como cerrar de ofi-
cio de forma inmediata todos los expedientes abiertos 
de multas lingüísticas pendientes de resolución en vir-
tud del Código de Consumo de Cataluña desde su en-
trada en vigor y devolver de forma inmediata los im-
portes de las multas lingüísticas impuestas en virtud 
del mismo.
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4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 5

5. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, en relación al control de cumplimiento de 
normativa y lucha contra la venta ilegal, a elaborar, en 
el plazo máximo de cuatro meses y en coordinación 
con las entidades locales, un Plan de choque contra la 
venta ilegal y por el cumplimiento de la normativa apli-
cable en materia de comercio. Dicho Plan de Choque 
deberá, entre otros: 

a) Reforzar los mecanismos de coordinación entre las 
diferentes administraciones y agentes que intervienen 
en las labores de inspección y control como son la Ge-
neralitat de Cataluña, las entidades locales, policías lo-
cales y Mossos d’Esquadra.

b) Mejorar el sistema de evaluación y seguimiento de 
las actividades de control e inspección en Cataluña y 
presentar un informe anual sobre las mismas que per-
mita analizar la tendencia e identificar las principales 
problemáticas y las necesidades de mejora.

c) Impulsar campañas de sensibilización dirigidas a 
personas consumidoras con el fin de desincentivar el 
consumo de productos o servicios derivados de la venta 
ilegal. Presentar un informe anual de seguimiento que 
evalúe el impacto y eficacia de dichas campañas.

d) Garantizar la continuidad y adecuación de las labo-
res de inspección y control durante todo el año más allá 
de las campañas puntuales asociadas a momentos y es-
pacios de interés turístico.

5. Negociar la regularització d’altres tipus de venda 
ambulant que no comporti la persecució ni la crimina-
lització d’aquests venedors i venedores.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 6

6. Establir un programa que garanteixi l’equilibri en-
tre els diferents formats comercials, vetllant pels drets 
de les persones consumidores, però també dels i les tre-
balladores del sector tot assegurant, entre d’altres: 

a) Mantenir les limitacions a la instal·lació d’equipa-
ments comercials fora de la Trama Urbana i contro-
lar les operacions urbanístiques de gran magnitud 
que porten aparellades actuacions comercials seguint 
aquest model.

b) Expressar el rebuig a l’ampliació prevista del Cen-
tre Comercial La Maquinista a la ciutat de Barcelona, 

que avantposen els interessos dels promotors privats 
per sobre dels interessos veïnals.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, del GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 75069)

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 del comerç (tram. 
302-00191/10).

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

Del punt 1.a

«a) Presentar en el proper període de sessions el Pro-
jecte de llei regulador de l’activitat del comerç, serveis 
i fires. El projecte haurà de comptar amb el màxim 
consens possible dels diferents representants del sec-
tor, les entitats locals i els agents socials. Aquesta llei 
haurà de dotar al sector del comerç d’un marc norma-
tiu unificat, integral, adaptat a les noves realitats del 
sector i que atorgui seguretat jurídica als agents que 
participen al mateix i a les persones consumidores.» 

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

De tot el punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat, respecte als programes i serveis de pro-
moció i recolzament al comerç, a continuar amb la 
implementació del Pla per al Manteniment i la reacti-
vació de l’activitat comercial a Catalunya, que fou pre-
sentat el 16 de setembre de 2013 en compliment de la 
Resolució 173/X, en relació als següents programes de 
promoció i recolzament al comerç: 

a) Continuar amb el programa de finançament especí-
fic per al comerç, mitjançant conveni amb l’ICF desti-
nat al finançament dels autònoms i les petites empreses 
comercials

b) Continuar amb el programa destinat a l’impuls i la 
participació del comerç en les noves plataformes de 
venda i distribució per internet.

c) Desenvolupar a la màxima intensitat el programa 7 
de la base d’incentius del Consorci de Comerç, Artesa-
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nia i Moda de Catalunya amb la finalitat de mantenir 
les activitats comercials tradicionals.

d) Continuar amb el desenvolupament del programa 
d’impuls a l’artesania tradicional, amb la finalitat de 
la millora dels serveis adreçats a les artesanes i arte-
sans i, la potenciació dels canals de venda i distribució 
per internet.»

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

De tot el punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a continuar amb el desplegament de les 
accions que realitza el servei d’acompanyament, aju-
da i reorientació del sector per tal de superar els reptes 
dels canvis permanents del sector.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De tot el punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat, en relació al control del compliment de la 
normativa i lluita contra la venda il·legal, a continu-
ar amb la lluita contra la venda il·legal al carrer i el 
compliment de la normativa aplicable en matèria de 
comerç d’acord amb les actuacions previstes en el Pla 
per al manteniment i la reactivació de l’activitat co-
mercial a Catalunya, que fou presentat el 16 de setem-
bre de 2013 en compliment de la Resolució 173/X.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 6

«6. El Parlament de Catalunya rebutja la formulació 
del “Plan integral de Apoyo a la competitividad del co-
mercio minorista en España” pel seu esperit centralit-
zador i reclama que, en compliment de la distribució 
competencial, els recursos previstos a l’esmentat Pla 
siguin transferits a les Comunitats Autònomes que així 
ho sol·licitin.»

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 75072)

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputado del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació del comerç 
(tram. 302-00191/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«1. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, respecto al marco normativo del ámbito 
del comercio, a: 

a) Presentar antes del 31 de diciembre el Proyecto de 
Ley regulador de la actividad del comercio, servicios y 
ferias. El proyecto deberá contar con el máximo con-
senso posible de los diferentes representantes del sec-
tor, las entidades locales y los agentes sociales. Esta 
Ley deberá dotar al sector del comercio de un marco 
normativo unificado, integral, adaptado a las nuevas 
realidades de sector y que otorgue seguridad jurídica 
a los agentes que participan en el mismo y a las perso-
nas consumidoras.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«1. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, respecto al marco normativo del ámbito 
del comercio, a: 

b) Regular la venta no sedentaria en la futura Ley regu-
ladora de la actividad del comercio, servicios y ferias. 
La norma deberá respetar especialmente las compe-
tencias municipales en materia de mercados de venta 
no sedentaria y deberá elaborarse con el máximo con-
senso posible de los diferentes representantes del sec-
tor, las entidades locales y los agentes sociales.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«3. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, respecto a los programas y servicios de 
promoción y apoyo al comercio, a presentar en el Par-
lament antes del 31 de diciembre un Plan de Medidas 
Urgentes de apoyo al pequeño comercio que contenga, 
al menos, un plan de trabajo –con líneas de actuación, 
calendario, recursos disponibles, objetivos e indicado-
res de evaluación– sobre los siguientes programas de 
promoción y apoyo al comercio:»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«5. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, en relación al control de cumplimiento de 
normativa y lucha contra la venta ilegal, a elaborar, 
antes del 31 de diciembre y en coordinación con las en-
tidades locales, un Plan de choque contra la venta ile-
gal y por el cumplimiento de la normativa aplicable en 
materia de comercio. Dicho Plan de Choque deberá, 
entre otros:»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«6. Elaborar un plan integral de promoción de la se-
guridad en el comercio que incluya a la policía, co-
merciantes y sus clientes con el objetivo de reducir las 
faltas y delitos cometidos en los locales y áreas comer-
ciales.»

Palacio del Parlamento, 22 de julio de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputado del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció sanitària del sistema sa-
nitari públic
Tram. 302-00192/10

Esmenes presentades
Reg. 74767; 74860; 75056; 75068 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 74767)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada 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 l’aten-
ció sanitària del sistema sanitari públic (tram. 302-
00192/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 1

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat 
de reduir les llistes d’espera com a mesura per a millo-
rar l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari a 

mig/llarg termini, perquè cal incrementar la qualitat de 
vida dels nostres ciutadans i, a més a més, molts estu-
dis demostren que això suposaria un estalvi en el cost 
d’atenció, tot alliberant recursos que podrien ser inver-
tits en altres aspectes sanitaris. i per tal de complir amb 
la obligació de garantir l’accés, la continuïtat i la qua-
litat en l’assistència sanitària pública als ciutadans de 
Catalunya.

2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 2.1

2.1. Realitzar la revisió del Decret 354/2002 abans de 
que finalitzi l’any, de manera que estableixi els termi-
nis màxims d’accés a procediments quirúrgics a càr-
rec del Servei Català de la Salut, tal com s’ha comen-
çat a treballar, tenint en compte: 

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.1.a

2.1.a. Una revisió i redefinició dels procediments a in-
cloure en el Decret i els seus terminis, d’acord amb les 
societats científiques i amb el suport de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.1.b

2.1.b. Una gestió transparent de les llistes d’espera amb 
la finalitat d’obtenir un tractament homogeni pel con-
junt del sistema que permeti l’anàlisi i avaluació dels 
seus resultats, necessitats i funcionament, garantint la 
equitat, la transparència i la uniformitat de l’accés a la 
prestació sanitària requerida i la informació facilitada 
als ciutadans i ciutadanes.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.1.c

2.1.c. La derivació de pacients a altres centres, estiguin 
i no integrats en el SISCAT, serà excepcional i només 
es podrà proposar als ciutadans quan el procediment 
requerit no es pugui realitzar tècnicament en el cen-
tre inicial i sempre amb l’acceptació prèvia del paci-
ent. Aquestes derivacions no es podran realitzar d’ofici 
mentre en el centre inicial es disposi de mitjans perso-
nals, tècnics o estructurals infrautilitzats. Una revisió 
del procés de derivació a altres hospitals que tenen con-
tracte amb el CatSalut, amb la informació necessària i 
amb temps suficient per tal que el ciutadà pugui deci-
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dir si està d’acord amb una derivació proposada per ofi-
ci. Aquesta informació de derivació haurà de constar 
també en el Registre de seguiment i gestió de pacients 
en llista d’espera i la proposta, sigui o no acceptada 
pel pacient, no suposarà en cap cas la sortida del pa-
cient de la llista ni la pèrdua del seu lloc ordinal en la 
mateixa.

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.1.d

2.1.d. El termini de garantia no podrà ser suspès per 
part de l’Administració sota cap criteri ni circumstàn-
cia. Aquest termini només podrà ser suspès a sol·licitud 
del pacient i els motius es faran constar en el Registre 
de seguiment i gestió. Establir els criteris que regulen la 
suspensió del termini màxim del temps de garantia i la 
comunicació efectiva de la desaparició de les circums-
tàncies que motiven la suspensió del termini, garantint 
que quan el pacient sol·liciti que s’aixequi la suspensió, 
no haurà de tornar a inscriure’s de nou al Registre de 
seguiment i gestió de pacients en llista d’espera.

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.5

2.5. Treballar conjuntament amb l’atenció primària 
i hospitalària mesures efectives per tal de reduir el 
temps entre la indicació de primària amb la primera 
visita a especialista. Establir un topall màxim d’espera 
tant en visites ordinàries com preferents, i adequar les 
agendes, el temps de treball d’acord a aquestes previ-
sions. Cal establir condicions de treball i agendes que 
permetin als especialistes atendre les visites considera-
des urgents en un termini inferior a 48 hores, Pel que 
fa a les considerades urgents l’avaluació hauria de con-
siderar-se en un temps raonable per evitar visites inne-
cessàries i el col·lapse als serveis d’urgències hospita-
làries.

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.6

2.6. Fer un estudi acurat sobre la variabilitat en el 
temps d’accés a les proves diagnòstiques per part dels 
diferents centres del SISCAT i dur a terme les mesures 
necessàries per tal de garantir l’equitat a l’accés a pro-
ves diagnòstiques independentment del centre o terri-
tori on es demanen, establir un topall màxim d’espera 
per les proves diagnòstiques considerades preferents, 
adequar les agendes mèdiques i la disponibilitat dels 
equips tecnològics a aquestes previsions i dotar als 
centres de personal suficient per rendibilitzar els re-

cursos i equips tecnològics al 100% de la seva capa-
citat.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3.1

3.1. Publicar les llistes d’espera d’intervencions qui-
rúrgiques i proves diagnòstiques de cadascun dels cen-
tres del país a data 30 de juny de 2014, tot classifi-
cant la informació en base als següents períodes: 0-3 
mesos, 3-6 mesos, 6-9 mesos, 9-12 mesos, 12-15 me-
sos, 15-18 mesos, 18-24 mesos, 2-3 anys, 3-4 anys, 4-5 
anys i més de 5 anys, fent constar el moment assisten-
cial, i els criteri per escollir-lo, en que s’ha inscrit al 
pacient en la llista d’espera.

10 Esmena núm. 10
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3.2

3.2. Publicar a partir de l’1 de juliol de 2014 Iniciar les 
tasques necessàries que permetin, el més aviat possible, 
publicar els terminis de les primeres visites a l’especi-
alista, tal i com es farà amb els temps d’espera d’inter-
vencions quirúrgiques i proves diagnòstiques.

11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3.3

3.3. Publicar a partir de l’1 de juliol de 2014 les matei-
xes dades recollides al punt 3.1 i 3.2 de forma mensual 
i oberta.

12 Esmena núm. 12
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4.1

4.1. Garantir que els temps en que un pacient roman 
a urgències o observació sigui l’indispensable, segons 
criteri del metge o metges que l’han assistit a urgèn-
cies, tot assegurant la qualitat i dignitat del servei en 
moments de més pressió assistencial, i garantint en tot 
moment el vetllant pel correcte drenatge a plantes dels 
pacients a ingressar.

13 Esmena núm. 13
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4.2

4.2. Acompanyar els centres hospitalaris en la revisió 
dels circuits assistencials, per tal que malgrat en la si-
tuació actual de dificultat econòmica puguin fer front, 
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amb total garantia de seguretat i qualitat assistenci-
al, de la millor manera possible a l’atenció urgent, així 
com al posterior ingrés dels pacients.

14 Esmena núm. 14
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4.3

4.3. Presentar la planificació de gestió de recursos sa-
nitaris del SISCAT durant els períodes d’estiu, on els 
responsables dels centres s’han vist obligats a planifi-
car una disminució de l’activitat quirúrgica, on baixa 
l’activitat quirúrgica, així com el període de novembre 
a març que correspon al Pla Integral d’Urgències de 
Catalunya. Aquesta planificació haurà d’explicar tant 
l’atenció urgent com la disponibilitat de recursos per 
fer front a l’activitat mèdica i quirúrgica dels diferents 
períodes de l’any.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 74860)

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 l’aten-
ció sanitària del sistema sanitari públic (tram. 302-
00192/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Del punt 2.1. Nova redacció.

«2.1. Aprovar de manera immediata, en compliment 
del mandat parlamentari que estableix la Moció 83/IX, 
del Parlament de Catalunya, sobre l’accessibilitat del 
sistema sanitari, un Decret d’accessibilitat al sistema 
de salut que contempli un pla de xoc que permeti asse-
gurar els temps màxims garantits, i que contempli ínte-
grament les mesures recollides a dita Moció, així com 
tenint en compte:»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Del punt 2.3

«2.3. Treballar conjuntament amb els centres sanitaris 
per tal que adeqüin la informació a les noves definici-
ons i perquè duguin a terme una gestió de la llista d’es-
pera homogènia a tot el SISCAT.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Del punt 2.5

«2.5. Garantir el continuum assitencial i adaptar els 
protocols d’atenció per a l’establiment d’un procedi-
ment ordinari de tres mesos i d’un procediment prefe-
rent de 15 dies per a l’accés a serveis especialitzats, tal 
com estableix la Moció 83/IX del Parlament de Cata-
lunya.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

Del punt 3.1

«3.1. Publicar les llistes i temps d’espera de cadascun 
dels 65 els procediments quirúrgics monitorats i de 
totes les proves diagnòstiques de cadascun dels cen-
tres del país semestralment, garantint la publicació no 
més tard de 15 dies després del tancament de cada se-
mestre, i facilitant dos tipus d’informació: la llista i el 
temps d’espera mig de cadascun dels procediments i 
per cadascun dels centres, i també i de manera com-
plementària, en base a períodes (0-3 mesos, 3-6 me-
sos, 6-9 mesos, 9-12 mesos, 12-15 mesos, 15-18 me-
sos, 18-24 mesos, 2-3 anys, 3-4 anys, 4-5 anys i més 
de 5 anys).»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Del punt 3.2

«3.2. Posar en marxa abans que acabi el 2014 l’apli-
catiu per tal de publicar els temps d’espera de les pri-
meres visites a especialista per a totes les especialitats i 
per cadascun dels centres del SISCAT, tal i com es farà 
amb els temps d’espera d’intervencions quirúrgiques i 
proves diagnòstiques.»
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

Al final del punt 3.5

«, així com els imports de contractació anual de cada 
entitat proveïdora i desglossat per regions sanitàries, 
i indicant els imports per centre i línia assistencial.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

Del punt 4.1

«4.1. Garantir que el temps màxim en que un pacient 
roman a urgències o observació sigui de 24 hores, tal 
com preveu la Moció 83/IX del Parlament de Catalu-
nya, tot assegurant la qualitat i dignitat del servei en 
moments de més pressió assistencial, vetllant pel cor-
recte drenatge a plantes dels pacients a ingressar.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
75056)

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 l’aten-
ció sanitària del sistema sanitari públic (tram. 302-
00192/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2.1, d’una nova lletra e

«e) Aturar la derivació de recursos, pacients i serveis 
dels hospitals de titularitat pública que no estiguin al 
100% de la seva capacitat i que tinguin plantes o qui-
ròfans tancats, cap a la sanitat privada amb ànim de 
lucre.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 2.4

«2.4 Proporcionar als pacients la data aproximada 
d’intervenció o numero d’ordre dins llista d’espera, 
tant d’intervenció quirúrgica, com d’accés a proves di-
agnòstiques o a consultes d’especialista, com a expres-
sió de transparència, atenent a les recomanacions fe-
tes pel Síndic de Greuges.»

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2.5, es suprimeixen i addicionen uns inci-
sos, que resta redactat de la manera següent: 

«2.5 Treballar conjuntament amb l’atenció primària i 
hospitalària mesures per tal de reduir el temps entre la 
indicació de primària amb la primera visita a especia-
lista. Establir un topall màxim d’espera de 3 mesos per 
a tant en visites ordinàries i de 15 dies per a visites com 
preferents. Pel que fa a les considerades urgents l’ava-
luació hauria de considerar-se en un temps raonable 
per evitar visites innecessàries i el col·lapse als serveis 
d’urgències hospitalàries.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 2.7

«2.7 Fixar dins d’aquest any 2014 garanties de temps 
màxim de diagnòstic preferent de 15 dies i ordinari de 
3 mesos, com ja es va aprovar a la Moció 4/X.»

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3.2, es suprimeix i s’addiciona un incís, que 
resta redactat de la manera següent: 

«3.2 Iniciar les tasques necessàries que permetin, el 
més aviat possible dins d’aquest any, publicar els ter-
minis de les primeres visites a l’especialista, tal i com 
es farà amb els temps d’espera d’intervencions quirúr-
giques i proves diagnostiques.»
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3.5, d’un incís al principi del paràgraf

«3.5 Publicar, abans de 3 mesos, tots els contractes 
programa del Servei Català de la Salut amb els centres 
del SlSCAT, així com tots els convenis i contractes que 
aquest estableixi amb qualsevol proveïdor sanitari i els 
convenis o contractes entre els diferents operadors.»

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 4.2, es suprimeix i s’addiciona un incís, que 
resta redactat de la manera següent: 

«4.2 Acompanyar els centres hospitalaris en la revisió 
dels circuits assistencials, per tal que en la situació ac-
tual de dificultat econòmica i dotar-los dels recursos 
suficients per tal que puguin fer front de la millor ma-
nera possible a l’atenció urgent, així com al posterior 
ingrés dels pacients.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 4.3, d’un incís al final del paràgraf

«4.3 Presentar la planificació de gestió de recursos sa-
nitaris del SISCAT durant els períodes d’estiu, on bai-
xa l’activitat quirúrgica, així com el període de novem-
bre a març que correspon al Pla Integral d’Urgències 
de Catalunya. Aquesta planificació haurà d’explicar 
tant l’atenció urgent com la disponibilitat de recursos 
per fer front a l’activitat mèdica i quirúrgica dels dife-
rents períodes de l’any, així com la garantia de rever-
sibilitat, un cop finalitzat setembre, de la reducció de 
recursos sanitaris fets durant l’estiu. Quant a la plani-
ficació per a aquest estiu, presentar-la als grups parla-
mentaris del Parlament abans de l’1 d’agost.»

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 75068)

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 l’atenció sanitària del sistema 
sanitari públic (tram. 302-00192/10).

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

Del punt 3.3.

«3.3. Estudiar la conveniència de publicar les matei-
xes dades recollides al punt 3.1. de forma mensual i 
oberta.» 

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

Del punt 3.4.

«3.4. Publicar l’activitat quirúrgica de cadascun dels 
hospitals del país, tot indicant cadascuna de les inter-
vencions d’acord amb el contracte programa establert 
amb el CatSalut.»

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels hospitals
Tram. 302-00193/10

Esmenes presentades
Reg. 74648; 74859; 75061; 75064 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 74648)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada 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 situa-
ció dels hospitals (tram. 302-00193/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1

1. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del 
conseller Boi Ruiz per la seva gestió al capdavant del 
Departament de Salut que ha provocat una reducció 
de la qualitat i seguretat assistencials, la degradació 
dels serveis sanitaris de titularitat pública, l’augment 
dels temps d’espera i ha precaritzat les condicions de 
treball dels i les professionals, propiciant la seva fugi-
da del sector i posant en risc la necessària continuï-
tat i renovació generacional. La seva gestió ha generat 
rebel·lió entre els usuaris i crítiques unànimes dels pro-
fessionals i experts del sector.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2

El Parlament de Catalunya reclama al Govern

2. Garantia que la disponibilitat pressupostària per als 
hospitals de titularitat pública i del sector públic con-
certat per 2014 no serà inferior al del tancament del 
2013.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3

3. Aturar la derivació de recursos, pacients i serveis 
dels hospitals de titularitat pública que no estiguin al 
100% de la seva capacitat i que tinguin plantes i qui-
ròfans tancats, equips de diagnòstic per la imatge in-
frautilitzats, o altres mitjans assistencials disponibles, 
cap a la sanitat privada amb ànim de lucre, estigui o no 
aquesta integrada en el SISCAT.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4.d

4. d) La garantia que s’obriran llits tancats si es col-
lapsen les urgències, amb personal qualificat suficient 
i amb totes les mesures de seguretat requerides per la 
pròpia activitat sanitària.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 5

5. No fer noves retallades en personal sanitari (ni en 
condicions salarials ni laborals, ni en jornades, ni en 

nombre ni en condicions de contractacions) a cap hos-
pital de la Xarxa pública catalana durant el 2014 ni el 
2015.

b) No seguir amortitzant les places dels treballadors i 
treballadores que es jubilen, i retirar les mesures obli-
gatòries sobre limitació de reposició que s’han donat 
als centres.

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 6

6. Fer un estudi acurat de les conseqüències socials, 
assistencials i laborals de les retallades fetes des de 
2011 2010 centre per centre, conjuntament amb els i 
les caps de servei, o els responsables assistencials, de 
cada centre, els representants dels treballadors i treba-
lladores i les plataformes d’usuaris.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 7.a

7. a) Proporcionar als pacients la data aproximada 
d’intervenció o numero d’ordre dins llista d’espera, 
tant pels procediments quirúrgics com pels diagnòs-
tics, com a expressió de transparència, tal i com pro-
posa l’informe del Síndic de Greuges.

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP de Ciutadans

De dos apartats al punt 7

7. e) Garantir que tot pacient intervingut no haurà de 
prorrogar la seva estada al quiròfan per motiu de man-
ca de llits disponibles en la unitat de cures postopera-
tòries o en la unitat d’hospitalització que correspon-
gui, i que cap pacient haurà de perllongar tampoc la 
seva estada a la unitat de cures postoperatòries per 
motiu de manca de llits d’hospitalització.

7. f) Garantir la prestació assistencial als pacients en 
el centre més proper al seu domicili però, alhora, res-
pectar el dret d’opció d’aquells pacients que, per les 
raons que sigui, prefereixen ser atesos en altres centres 
del sector públic.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP de Ciutadans

De dos apartats al punt 8 

8. b) Impedir que s’utilitzin recursos públics, o finan-
çats amb diners públics, per desenvolupar activitats 
privades, quan aquestes recursos estan sent infrauti-
litzats o quan el seu ús comporta retardar o posposar 
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l’assistència de pacients del sistema sanitari de cober-
tura pública.

8.c) Impedir que els professionals que presten serveis 
retribuïts en els centres públics i concertats del sec-
tor públic puguin desenvolupar, en el mateix temps de 
prestació de serveis, activitats privades en el mateix o 
en un altre centre, ja siguin retribuïdes nominalment o 
mitjançant societats de les que formin part o hi parti-
cipin.

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

9. Garantir la continuïtat de l’ICS com a entitat ínte-
grament pública, subjecte al control i gestió adminis-
tratives, dotant-lo del Pressupost suficient i necessari 
per garantir i mantenir l’activitat assistencial a la que 
està legalment obligat com servei públic de Salut.

11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

10. Constituir, en un termini màxim de dos mesos, una 
Comissió parlamentària específica per valorar i deba-
tre els diversos projectes de col·laboració, concertació 
i concentració de serveis assistencials que el govern ha 
posat en marxa i en els que es vol integrar a l’ICS junt 
amb altres empreses de titularitat pública i privada. 
Aquesta Comissió ha de vetllar per la obligada parti-
cipació parlamentària. per garantir la transparència 
del procés, per la seva adequació a la legalitat, i per 
garantir la qualitat i continuïtat del sistema públic de 
salut dels ciutadans de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 74859)

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 situa-
ció dels hospitals (tram. 302-00193/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Al final del punt 2.b

«, així com la despesa per càpita.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Del punt 5.b. Nova redacció.

«b) Garantir que les jubilacions de professionals sa-
nitaris no influeixen en la disponibilitat del personal 
sanitari necessari per al garantiment de l’activitat as-
sistencial.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Del punt 7. Nova redacció.

«Aprovar un decret d’accessibilitat al sistema de sa-
lut d’acord amb la moció 83/IX, del Parlament de Ca-
talunya, i ampliar el llistat de les 14 operacions qui-
rúrgiques que tenen un temps màxim d’espera garantit 
afegint-hi, almenys, tots els procediments quirúrgics 
monitorats i totes aquelles que siguin causa iatrogèni-
ca, generin dolor, patiment o incapacitat, o que la seva 
resolució a llarg termini empitjori l’evolució natural de 
la patologia»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Al final del punt 7.c

«, i la Moció 83/IX, del Parlament de Catalunya.»

5 Esmena núm. 5
D’adició
GP Socialista

Al final del punt 7.d

«, que no superi les 24 hores d’estada a les urgències 
hospitalàries, d’acord amb el que estableix la Moció 
83/IX del Parlament de Catalunya»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

Al principi del punt 8

«8. Homogeneïtzar els protocols per la determinació 
de les llistes d’espera de tots els centres del SISCAT i 
unificar els codis ètics i protocols sobre l’activitat pri-
vada en aquells que en realitzin, amb la finalitat d’evi-
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tar dobles llistes d’espera, duplicitats i/o operacions 
fraudulentes en la gestió de les llistes d’espera, i [...]»

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 75061)

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 hospitals (tram. 
302-00193/10).

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

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

2. Garantir la disponibilitat pressupostària per als 
hospitals de titularitat pública aprovada al pressupost 
de la Generalitat de Catalunya pel 2014   

a. Garantir que la prestació de serveis sanitaris per 
part dels hospitals de titularitat pública durant l’any 
2014 comptarà amb les mateixes disponibilitats pres-
supostaries que el 2013.

b. Continuar amb el compromís del Govern per recla-
mar a l’Estat els deutes pendents amb Catalunya. Ai-
xí com persistir per part del Departament de Salut en 
la reclamació de l’abonament de l’atenció sanitària a 
ciutadans d’altres comunitats autònomes o de l’estran-
ger que actualment es gestionen des del Fons de Co-
hesió i el Fons de Garantia Sanitària. A més a més, 
adquirir el compromís que dels nous ingressos que tin-
gui la Generalitat, se’n destinarà a polítiques socials, 
incloses les del Departament de Salut, com a mínim la 
mateixa proporció que tenen actualment en el Pressu-
post 2014.

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

3. Revisar els fluxos de pacients i serveis entre hospi-
tals que tenen contracte amb el CatSalut, per tal de ga-
rantir l’equitat d’accés i l’atenció a les persones al seu 
centre de referència segons la complexitat. Qualsevol 
derivació haurà d’anar acompanyada de tota la infor-
mació dels motius que justifiquen dur a terme l’atenció 
en un altre centre diferent.

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

4. Presentar la planificació de gestió de recursos sani-
taris del SISCAT durant els períodes d’estiu –on baixa 
l’activitat quirúrgica–, així com el període de novem-
bre a març –que correspon al Pla Integral d’Urgènci-
es de Catalunya. Aquesta planificació haurà d’explicar 
tant l’atenció urgent, com la disponibilitat de recursos 
per fer front a l’activitat mèdica i quirúrgica dels dife-
rents períodes de l’any, garantint que hi ha els recursos 
necessaris per efectuar els ingressos, procedents d’ur-
gències, en les àrees d’hospitalització; de manera que 
s’obriran llits que estiguin tancats durant les vacances 
si la saturació d’urgències així ho requereix.

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

5. Assegurar que tots els centres compleixen amb el 
compromís de mantenir les condicions laborals pacta-
des i amb l’activitat a càrrec del CatSalut de la xarxa 
pública al nostre país.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

6. Posar a disposició de la ciutadania i dels experts to-
tes les dades i indicadors de l’Observatori dels efectes 
de la crisi en salut de l’AQUAS, per l’estudi de les con-
seqüències socials, assistencials i laborals de les res-
triccions pressupostàries en l’àmbit de la salut.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

8. Enfortir les actuacions del Servei d’Inspecció d’As-
sistència Sanitària del Departament de Salut en rela-
ció a les llistes d’espera de tots els centres del SISCAT 
per tal d’evitar riscos de dobles llistes i així garantir 
l’equitat d’accés als torns d’intervenció quirúrgica.

Palau del Parlament, 18 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 de Con-
vergència i Unió (reg. 75064)

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-
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lació al Govern sobre la situació dels hospitals (tram. 
302-00193/10).

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

Del punt 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

2. Garantir la disponibilitat pressupostària pels hospi-
tals de titularitat pública aprovada al pressupost de la 
Generalitat de Catalunya pel 2014.

a. Garantir que la prestació de serveis sanitaris per 
part dels hospitals de titularitat pública durant l’any 
2014 comptarà amb les mateixes disponibilitats pres-
supostaries que el 2013.

b. Continuar amb el compromís del Govern per recla-
mar a l’Estat els deutes pendents amb Catalunya. Ai-
xí com persistir per part del Departament de Salut en 
la reclamació de l’abonament de l’atenció sanitària a 
ciutadans d’altres comunitats autònomes o de l’estran-
ger que actualment es gestionen des del Fons de Cohe-
sió i el Fons de Garantia Sanitària. A més a més, adqui-
rir el compromís que dels nous ingressos que tingui la 
Generalitat, se’n destinarà a polítiques socials, incloses 
les del Departament de Salut, com a mínim la mateixa 
proporció que tenen actualment en el Pressupost 2014.» 

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

Del punt 3

«3. Garantir que qualsevol derivació de recursos, pa-
cients i serveis dels hospitals de titularitat pública no 
es farà cap a centres que no formin part del SISCAT.»

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

Del punt 4

«4. Presentar la planificació dels recursos sanitaris del 
SISCAT durant els períodes d’estiu així com el període 
que correspon al Pla Integral d’Urgències de Catalu-
nya explicant tant l’atenció urgent com la disponibili-
tat de recursos per fer front a l’activitat mèdica i qui-
rúrgica dels diferents períodes de l’any.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Instar a les institucions sanitàries per tal que els 
ajustos durant el 2014 i el 2015 no afectin les condici-
ons laborals dels professionals sanitaris preservant els 
pactes o acords laborals vigents.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. En el marc de l’Observatori sobre els efectes de la 
crisi en la salut de la població, elaborar un estudi so-
bre els principals indicadors de salut analitzant l’evo-
lució des de l’inici de la crisi i posant especial èmfasi 
en la població en situació de vulnerabilitat.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Elaborar un nou decret pel qual s’estableixin els 
terminis màxims d’accés a determinats procediments 
quirúrgics i proves diagnòstiques a càrrec del Servei 
Català de la Salut i publicar-lo durant l’any 2015.

a. Implantar els mecanismes per facilitar la informació a 
l’usuari de les dades de llistes d’espera per tal que, un 
cop indicada l’intervenció: 

– pugui demanar informació sobre la data prevista 
d’intervenció, 

– sigui informat de qualsevol canvi que es pugui pro-
duir en la data prevista de la intervenció 

– si s’exhaureix el temps màxim de garantia, el CatSa-
lut li comuniqui les gestions per a ser intervingut.

b. Continuar treballant en la definició dels criteris 
d’inclusió de pacients en llista d’espera i l’establiment 
dels criteris de priorització clínics i socials d’aquests 
pacients.»

7 Esmena núm. 7
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Enfortir les actuacions de la inspecció del Servei 
d’Inspecció d’Assistència Sanitària del Departament 
sobre els centres sanitaris on hi ha hagut denúncies 
(formals o informals) de casos de doble llista d’espe-
ra, per vetllar que no es realitza cobrament per acti-
vitats cobertes pel sistema, ni s’estableixen practiques 
il·legals com les dobles llistes d’espera quirúrgiques.

a) Aplicar multes exemplars als centres on es detectin 
aquest tipus de practiques que vulneren els drets de les 
persones usuàries del sistema sanitari de cobertura pú-
blica.»

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre el preu 
dels transports públics
Tram. 360-00013/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges sobre 
el preu dels transports públics (reg. 74023).
Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2014.

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda,

Em plau lliurar-te l’Informe sobre el preu dels trans-
ports públics, el qual inclou diverses recomanacions 
per garantir els drets de les persones a la mobilitat a 
preus assequibles, especialment dels col·lectius prote-
gits per la normativa catalana del consum.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel tre-
ball d’aquest informe en l’avenç de la defensa dels 
drets, us saludo atentament,

Cordialment,

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Rafael Ribó
Síndic de Greuges de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya de 
suport a la Declaració internacional sobre el 
futur de l’Àrtic

Tram. 401-00018/10

Lectura en el Ple

Sessió núm. 37, 24.07.2014, DSPC-P 73

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a la 
Declaració internacional sobre el futur de l’Àrtic, pro-
moguda per l’organització ecologista Greenpeace: 

«L’Àrtic està canviant davant dels nostres ulls. El des-
glaç i l’augment de les temperatures estan afectant di-
rectament els quatre milions de persones que viuen a 
la regió i milers de milions de persones més.

»Aquests canvis es deuen en gran manera al nostre 
consum desenfrenat de combustibles fòssils des de la 
Revolució Industrial. Els models científics i les crei-
xents evidències empíriques ens diuen que hem de 
desenvolupar alternatives netes de manera urgent si 
volem protegir el llegat dels nostres fills.

»Per als quatre milions de persones que viuen a l’Àr-
tic, l’augment de les temperatures posa en perill els 
mitjans de vida tradicionals, els costums i les fonts 
d’alimentació. La fauna pateix enormement, ja que 
els ecosistemes suporten la pitjor part d’un clima cada 
cop més inestable.

»I aquests canvis ens afecten a tots. Amb el desglaç 
de l’Àrtic, milions de persones s’enfronten a fenòmens 
meteorològics devastadors relacionats amb els cor-
rents oceànics més càlids. Les ciutats costaneres ja 
pateixen les conseqüències de la pujada del nivell del 
mar i els estats insulars podrien desaparèixer del tot. 
Algunes de les persones més pobres del planeta són 
les que ho pateixen en primer terme i d’una manera 
més dura.

»Malgrat aquestes conseqüències, sovint es considera 
el desglaç de l’Àrtic com una oportunitat per a explo-
tar noves reserves de petroli i gas. L’expansió d’aques-
ta indústria representa una amenaça sense precedents 
per al medi ambient de l’Àrtic i un risc d’escalfament 
quan els combustibles obtinguts siguin refinats i cre-
mats.

»La transformació de l’Àrtic crearà noves rutes maríti-
mes i és responsabilitat nostra assegurar que aquestes 
rutes siguin gestionades de manera que es protegeixin 
les persones i la biodiversitat.
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»L’escalfament dels oceans afecta les poblacions de 
peixos i altera els ecosistemes marins. Hem d’actuar 
per a protegir-los.

»La nostra visió de l’Àrtic ajudarà a definir la mane-
ra com la posteritat jutjarà l’època de la història de la 
humanitat en què ens ha tocat viure. Creiem que la 
protecció d’aquesta regió, alhora que en garanteix la 
prosperitat continuada, és un imperatiu mundial que 
exigeix una resposta política extraordinària.

»Admetent la nostra dependència mútua, i en solidari-
tat amb els pobles de l’Àrtic, promovem les actuacions 
següents: 

»1. Reconeixent i respectant els drets dels pobles in-
dígenes de l’Àrtic, fem una crida als estats de l’Àrtic 
perquè posin en pràctica amb rapidesa i íntegrament la 
Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels 
pobles indígenes.

»2. Acceptant que el dret internacional i la sobira-
nia dels estats de l’Àrtic són bases essencials per a 
una governança estable, reconeixem el paper central 
en aquesta governança de la Convenció de les Naci-
ons Unides sobre el dret de la mar, incloent-hi tant els 
drets com els deures de les parts.

»3. Convençuts que la comunitat internacional i els jo-
ves de tot el món tenen un interès legítim en el futur 
de l’Àrtic, cridem els estats de l’Àrtic a crear noves 
oportunitats per a la cooperació internacional i inter-
generacional en la conformació d’un futur sostenible 
per a la regió.

»4. Observant amb alarma els devastadors impactes 
del canvi climàtic a la regió àrtica i a la resta del món, 
exigim una renovació urgent dels esforços per redu-
ir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle d’acord 
amb la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el 
canvi climàtic.

»5. Considerant que l’ecosistema de l’Àrtic és únic i 
valuós, fem una crida als estats a complir les obligaci-
ons derivades de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre la diversitat biològica i de la Convenció de les 
Nacions Unides sobre el dret de la mar mitjançant la 
creació d’una xarxa d’àrees marines protegides i de re-
serves marines a l’oceà Àrtic.

»6. Invocant l’esperit de pau i de cooperació que va 
permetre l’adopció del Tractat antàrtic, proposem que 
els estats de l’Àrtic treballin amb la comunitat inter-
nacional per declarar l’àrea d’aigües internacionals al 
voltant del pol Nord com un santuari global.

»7. Entenent que les pesqueres de l’Àrtic es veuran sot-
meses a una pressió creixent a mesura que s’incremen-
ti la temperatura de l’oceà, fem una crida als estats de 
l’Àrtic a introduir, en col·laboració amb la comunitat 
internacional, un règim d’ordenació pesquera que pro-
tegeixi aquest recurs vital, incloent-hi una moratòria 

sobre la pesca industrial en les aigües de l’Àrtic que 
fins ara no han estat explotades.

»8. Entenent que el medi ambient de l’Àrtic és parti-
cularment vulnerable als impactes d’un vessament de 
petroli, que les condicions de l’Àrtic fan més que pro-
bable que la capacitat per a netejar el vessament es ve-
gi severament limitada i que l’explotació dels recursos 
petroliers de l’Àrtic incrementarà significativament els 
riscos del canvi climàtic, fem una crida als estats de 
l’Àrtic a desenvolupar i aplicar normes comunes de 
precaució per a l’extracció de petroli a la regió, que 
incloguin la prohibició de l’extracció en medis marins, 
en què no és possible de respondre adequadament da-
vant d’un vessament.

»9. Reconeixent que la crisi del canvi climàtic ens obli-
ga a abordar totes les fonts de contaminació climàtica 
i reconeixent els impactes específics del carboni negre 
a l’Àrtic, instem els estats de l’Àrtic i els països que es-
tiguin en condicions d’actuar que es comprometin a fer 
controls estrictes de totes les fonts de carboni negre i 
a donar assistència als països en desenvolupament que 
requereixin suport per a fer front a aquest problema.

»10. Reconeixent que s’incrementen les possibilitats 
per a la navegació a la regió àrtica i que amb aquestes 
noves possibilitats augmenten els riscos per al medi 
ambient, instem la comunitat internacional a posar-se 
d’acord de manera urgent sobre el capítol mediam-
biental del Codi polar de l’Organització Marítima In-
ternacional.»

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’una diputada

Tram. 234-00024/10

Adopció

Ple del Parlament

Sessió núm. 37, 23.07.2014, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de ju-
liol de 2014, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves 
dades manifestades per la diputada Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo relatives a les activitats professio-
nals, laborals o empresarials que exerceix i als càrrecs 
públics que ocupa, d’acord amb l’article 12.2 del Re-
glament, el Ple del Parlament estableix la situació de
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compatibilitat de la diputada Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.01. MESA DEL PARLAMENT

Composició de la Mesa del Parlament
Tram. 398-00001/10

Elecció del secretari primer de la Mesa del 
Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de juli-
ol de 2014, atesa la renúncia de Miquel Iceta i Llorens 
al càrrec de secretari primer de la Mesa del Parlament, 
ha elegit nou secretari primer de la Mesa, d’acord amb 
l’article 38 del Reglament, Pere Navarro i Morera.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

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

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10

Elecció del vicepresident

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 17 de 
juliol de 2014, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del 
Reglament del Parlament, i a proposta del grup parla-
mentari de Convergència i Unió, ha elegit vicepresi-
dent el diputat Xavier Cima Ruiz en substitució de la 
diputada Maria Senserrich i Guitart.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió 
Josep Cosconera i Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari Socialista
Tram. 399-00001/10

Substitució de representants
Reg. 74788 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 21 del Reglament del Parlament, comunica els 
següents canvis en els òrgans de representació del dit 
grup parlamentari, als efectes oportuns: 

President: Miquel Iceta Llorens

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
390/X, sobre el SES Can Record, de Sant 
Esteve de Palautordera
Tram. 290-00345/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74295 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 390/X, sobre el SES 
Can Record, de Sant Esteve de Palautordera (tram. 
290-00345/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst la construc-
ció del centre educatiu Can Record de Sant Esteve de 
Palautordera en la planificació de construccions esco-
lars.

El Departament d’Ensenyament publicarà el concurs 
per l’adjudicació del contracte per la redacció del pro-
jecte executiu.
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Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
483/X, sobre l’elaboració d’un dossier tècnic 
sobre elements reductors de velocitat a les 
carreteres i vials
Tram. 290-00431/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74104 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 483/X, sobre l’elabo-
ració d’un dossier tècnic sobre elements reductors de 
velocitat a les carreteres i vials (tram. 290-00431/10), 
us informo del següent:

Prèviament a l’aprovació d’aquesta resolució, el GT11 

del 3 de juny va treballar en l’elaboració d’un dossier 
tècnic sobre elements reductors de velocitat a les car-
reteres i vials com a qüestió sobrevinguda, i també es 
treballar a la Comissió Interdepartamental en data 6 
de juny.

El pla d’elaboració inclou crear un grup de treball amb 
la participació del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, les diputacions i els ajuntaments per redactar 
un nou dossier tècnic d’elements reductors de veloci-
tat, que també servirà d’actualització dels que prèvia-
ment s’havien editat amb el mateix eix temàtic en els 
números de dossier 10 «Elements reductors de veloci-
tat» i 22 «Elements reductors de velocitat en l’àmbit 
urbà» del Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

1.  Grup de Treball de preparació de la Comissió en què hi són pre-
sents tots els departaments de la Generalitat

Control del compliment de la Resolució 
538/X, sobre el programa Pacient Expert 
Catalunya

Tram. 290-00483/10

Sol·licitud de pròrroga

Reg. 74228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00483/10, de la resolució 538/X, 
sobre el programa Pacient Expert Catalunya, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
de Salut.

Barcelona, 16 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. 
74228).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 08.09.2014 al 30.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà l’1.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2014.

Control del compliment de la Resolució 
539/X, sobre l’impuls de plans d’acció i cam-
panyes de donació de sang

Tram. 290-00484/10

Sol·licitud de pròrroga

Reg. 74229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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,
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Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució amb 
número de tramitació 290-00484/10, de la resolució 
539/X, sobre l’impuls de plans d’acció i campanyes de 
donació de sang, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 16 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. 
74229).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 08.09.2014 al 30.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà l’1.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2014.

Control del compliment de la Resolució 
540/X, sobre el centre d’atenció primària de 
Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 290-00485/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 74230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00485/10, de la resolució 540/X, 
sobre el centre d’atenció primària de Fenals, a Lloret 
de Mar, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 16 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. 
74230).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 08.09.2014 al 30.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà l’1.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2014.

Control del compliment de la Resolució 
541/X, sobre la integració de la gestió de 
l’empresa Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut amb la de l’Institut Català de la Salut
Tram. 290-00486/10

Sol·licitud de pròrroga

Reg. 74231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00486/10, de la resolució 541/X, 
sobre la integració de la gestió de l’empresa Gestió i 
Prestació de Serveis de Salut amb la de l’Institut Cata-
là de la Salut, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 16 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. 
74231).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 08.09.2014 al 30.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà l’1.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2014.
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Control del compliment de la Resolució 
542/X, sobre el paper de Gestió i Prestació 
de Serveis de Salut en la regió sanitària del 
Camp de Tarragona
Tram. 290-00487/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 74232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00487/10, de la resolució 542/X, 
sobre el paper de Gestió i Prestació de Serveis de Salut 
en la regió sanitària del Camp de Tarragona, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Salut.

Barcelona, 16 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. 
74232).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 08.09.2014 al 30.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà l’1.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2014.

Control del compliment de la Resolució 
544/X, sobre el manteniment de la plantilla 
docent de l’Escola Montmany i l’elaboració 
del projecte d’ampliació com a centre per a 
Figaró-Montmany i Tagamanent
Tram. 290-00489/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74301 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 544/X, sobre el man-
teniment de la plantilla docent de l’Escola Montmany 
i l’elaboració del projecte d’ampliació com a centre 
per a Figaró-Montmany i Tagamanent (tram. 290-
00489/10), us informo del següent:

L’Escola Montmany és un centre cíclic amb dues uni-
tats d’infantil i tres unitats de primària, però difícil-
ment esdevindrà una escola completa d’una línia.

Des del Departament d’Ensenyament es farà un anàli-
si per realitzar una distribució adequada dels espais i 
poder retirar els mòduls prefabricats.

D’acord amb l’establert a la Resolució de 23 de maig 
de 2013, per la qual es fixen els criteris generals per a 
la confecció de plantilles de professorat de les escoles 
per al curs 2013-2014 i de supressió o transformació 
de llocs de treball docent del director general de Pro-
fessorat i Personal de Centres Públics, la plantilla de 
l’Escola Montmany per al curs 2013-2014 ha estat de 
8’5 mestres amb una ràtio alumne/professor de 9’6.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
545/X, sobre l’inici dels tràmits per a la 
construcció del nou edifici de l’Escola Po-
linyà i l’adequació dels espais per al curs 
2014-2015
Tram. 290-00490/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 74302 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 545/X, sobre l’ini-
ci dels tràmits per a la construcció del nou edifici de 
l’Escola Polinyà i l’adequació dels espais per al curs 
2014-2015 (tram. 290-00490/10), us informo del se-
güent:

La construcció de l’Escola Pilonyà està priotritzada en 
la planificació de construccions escolars del Departa-
ment d’Ensenyament. L’execució de les obres es duran 
a terme quan les disponibilitats pressupostàries del 
Govern ho permetin.

La instal·lació d’un altre mòdul prefabricat ja s’ha re-
alitzat.

El projecte executiu per a l’ampliació de l’Institut de 
Polinyà està redactat.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
546/X, sobre la regulació en el Decret de 
plantilles i provisió de llocs docents de la 
discriminació positiva de persones amb dis-
minució reconeguda
Tram. 290-00491/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 74303 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 546/X, sobre la re-
gulació en el Decret de plantilles i provisió de llocs 
docents de la discriminació positiva de persones amb 

disminució reconeguda (tram. 290-00491/10), us in-
formo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 25.3 del Decret 
39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els proce-
diments per definir el perfil i la provisió dels llocs de 
treball docents:

«Provisió de llocs docents amb caràcter provisional

3. Dins els col·lectius dels funcionaris de carrera o en 
pràctiques i dels funcionaris interins docents que es 
nomenin en vacant de plantilla s’ha de tenir en compte 
el criteri de prioritat d’aquells professors que acreditin 
la condició legal de discapacitat per tenir reconegut un 
grau de discapacitat igual o superior al 33% i una va-
loració del servei de prevenció corresponent que pro-
posi una adaptació del lloc de treball adequada a les 
seves característiques, a l’empara de l’article 25 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals i d’acord amb els principis continguts en el 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de 
les persones amb discapacitat, en què es declara com a 
finalitat de la política d’ocupació augmentar les taxes 
d’activitat i d’ocupació i inserció laboral de les perso-
nes amb discapacitat, amb la finalitat de poder assolir 
que el 2% de la plantilla docent dels centres educatius 
públics sigui cobert per persones amb discapacitat que 
tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat.»

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
547/X, sobre el manteniment del pressupost 
de l’Escola Superior de Música de Catalunya 
i l’impuls d’un sistema de beques
Tram. 290-00492/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 74296 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 547/X, sobre el man-
teniment del pressupost de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya i l’impuls d’un sistema de beques 
(tram. 290-00492/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament vetlla pel bon funcio-
nament i la qualitat de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya garantint el pressupost suficient.
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El Departament d’Ensenyament i el Departament 
d’Economia i Coneixement signen anualment un con-
veni amb el Ministerio de Educación Cultura y De-
porte per la gestió de les beques d’ajut a l’estudi. En 
aquesta convocatòria els alumnes de l’ESMUC poden 
presentar les seves sol·licituds, amb l’excepció de les 
beques destinades a la matricula.

Per a la convocatòria del proper curs 2014-2015 el 
Departament d’Ensenyament formularà de nou la pe-
tició al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
per tal que els alumnes de l’ESMUC puguin sol·licitar 
les beques destinades a la matrícula que s’atorguen als 
alumnes catalans que cursen estudis superiors en cen-
tres no universitaris i que compleixen els requisits es-
tablerts en la convocatòria corresponent.

La Generalitat de Catalunya a través de la Comissió 
Bilateral Generalitat–Estat ha reclamat diverses vega-
des el traspàs efectiu de les competències en matèria 
de beques.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
548/X, sobre l’increment de l’oferta educa-
tiva dels cicles formatius de grau superior a 
l’Institut Sabadell
Tram. 290-00493/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74304 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 548/X, sobre l’incre-
ment de l’oferta educativa dels cicles formatius de grau 
superior a l’Institut Sabadell (tram. 290-00493/10), us 
informo del següent:

L’oferta dels cicles formatius de grau superior es re-
alitza en funció de la distribució equilibrada de tot el 
territori i no en funció d’un municipi o d’un institut en 
particular.

L’oferta d’aquest cicle formatiu al Vallès Occidental és 
de dos grups de primer curs en dos centres un a Ter-
rassa i un a Badia del Vallès.

En el procés d’admissió d’alumnat pel curs 2013-2014 
la demanda en el primer curs d’aquests ensenyament 
va ser de 42 sol·licituds per un total de 70 llocs esco-
lars. Actualment estan matriculats 41 alumnes que 

han fet el curs complert. El curs 2012-2013 hi van ha-
ver menys de 50 sol·licituds.

El criteri per fixar l’oferta de nous cicles formatius al 
Vallès Occidental ha estat condicionada a la voluntat 
de trobar empreses interessades en la formació DU-
AL. I així es va informar als directors i/o coordina-
dors de centres educatius amb ensenyaments de cicles 
formatius del Vallès Occidental en la reunió que va te-
nir lloc el 16 d’octubre de 2013.

La direcció de l’Institut Sabadell no ha informat de 
cap empresa interessada en impartir aquest cicle for-
matiu en la vessant d’ensenyament dual, per tant s’ha 
desestimat l’oferiment per tal que els Serveis Territori-
als al Vallès Occidental valoressin la possibilitat d’in-
cloure el cicle formatiu de grau superior de desenvolu-
pament d’aplicacions web.

Tan l’Ajuntament de Sabadell com el Consell Escolar 
Territorial han estat informats de la necessitat d’apor-
tar empreses que permetin incrementar l’oferta de ci-
cles formatius que desenvolupessin l’ensenyament du-
al de la formació professional. En aquest sentit, els 
Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occiden-
tal no han rebut cap proposta per part de l’Ajuntament 
de Sabadell.

No s’ha ampliat l’oferta d’aquest cicle al Vallès Oc-
cidental atès que les necessitats d’escolarització no 
ho justifiquen i cap de les parts implicades (Institut i 
Ajuntament) ha manifestat cap consideració a les con-
dicions per ampliar l’oferta d’aquest cicle a Sabadell.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
549/X, sobre la construcció d’un institut al 
barri de Can Llong - Castellarnau, de Saba-
dell

Tram. 290-00494/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 74305 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 549/X, sobre la cons-
trucció d’un institut al barri de Can Llong. Castellar-
nau, de Sabadell (tram. 290-00494/10), us informo del 
següent:
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El Departament d’Ensenyament preveu que durant els 
propers cinc cursos la demanda de llocs escolars pels 
ensenyaments d’educació secundària obligatòria a la 
ciutat de Sabadell creixerà en quatre grups.

En aquest sentit, per al proper curs 2014-2015 s’han 
obert dues línies de primer curs d’educació secundària 
obligatòria al barri de Can Llong, i al barri de Torre 
Romeu s’ha creat un nou Institut de dues línies.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
550/X, sobre els projectes d’integració soci-
al a les escoles públiques
Tram. 290-00495/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74297 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 550/X, sobre els pro-
jectes d’integració social a les escoles públiques (tram. 
290-00495/10), us informo del següent:

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Cata-
lunya estableix els principis rectors del sistema edu-
catiu de Catalunya, entre d’altres, l’equitat com a ga-
rantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots 
els col·lectius, així com la inclusió escolar i la cohesió 
social. Així mateix, determina que els centres han de 
participar en l’adequada i equilibrada escolarització 
dels alumnes amb necessitats educatives específiques 
i s’han de comprometre a fomentar la pràctica de la 
inclusió pedagògica. Els centres poden, en l’exercici 
de l’autonomia de què gaudeixen, establir acords de 
coresponsabilitat amb l’Administració educativa amb 
l’objectiu de desenvolupar l’aplicació del projecte edu-
catiu. L’administració educativa aporta recursos ad-
dicionals en funció de les característiques de la zona, 
la tipologia de les famílies dels alumnes que atén el 
centre i els continguts de l’acord de coresponsabilitat 
que se signi. Aquests centres educatius han de retre 
comptes a la comunitat escolar i a l’Administració de 
llur gestió, dels resultats obtinguts i de l’aplicació dels 
acords de coresponsabilitat.

El Departament d’Ensenyament manté com un dels 
seus objectius centrals elevar el nivell d’èxit escolar a 
l’ensenyament obligatori i ampliar la permanència en 
el sistema educatiu dels joves fins que aconsegueixin 

una formació que els doni la possibilitat de continuar 
estudis superiors o enfrontar-se a la vida laboral amb 
una qualificació professional adequada. La situació 
desfavorable de la taxa d’abandonament de l’educació 
i la formació i la necessitat de complir l’objectiu de re-
duir-la fa necessari potenciar i finançar actuacions en 
aquest sentit.

Amb l’objecte de contribuir a la millora del sistema 
educatiu en els aspectes que es consideren essencials 
per a l’augment de la qualitat de l’educació, el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte i el Departa-
ment d’Ensenyament han subscrit des de l’any 2005 
diferents convenis de col·laboració per al desenvolupa-
ment d’un conjunt de plans i programes, alguns recur-
sos dels quals s’han destinat a l’alumnat en situació de 
desavantatge educatiu associat a l’entorn socioeduca-
tiu, per tal de possibilitar la reducció de l’absentisme 
escolar i la millora de la convivència i dels resultats 
acadèmics.

Per a l’optimització d’aquests recursos, i amb la fi-
nalitat d’atendre de manera individual l’alumnat amb 
alt risc d’inadaptació i exclusió en els àmbits esco-
lar, familiar i social, el Departament d’Ensenyament, 
d’acord amb els representants dels treballadors, va 
promoure l’any 2006 la incorporació en el conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya de la categoria professional 
d’integrador/a social, essent les seves funcions les de 
col·laboració en el desenvolupament d’habilitats soci-
als i d’autonomia personal en alumnes que es troben 
en situació de risc, i d’intervenció directa amb els/les 
joves o infants, les seves famílies i els agents socials 
de l’entorn.

Finalitzada la vigència dels convenis de col·laboració 
amb el Ministeri, escau garantir els llocs de treball 
d’integrador/a social en els centres educatius i la conti-
nuïtat dels professionals que els desenvolupen, per tal 
de mantenir el suport als centres educatius més desfa-
vorits, atesa la valoració positiva de la comunitat edu-
cativa respecte aquest recurs.

L’Acord de Govern de 17 de setembre de 2013 esta-
bleix l’autorització per fer les actuacions necessàries 
per dotar l’estructura del Departament d’Ensenyament 
amb 87 llocs de treball de la categoria professional 
d’integrador/a social (subgrup C1), adscrits a centres 
educatius públics del Departament d’Ensenyament, 
amb efecte del dia 1 de setembre de 2013 i 6 dotacions 
més d’integradors socials per a la cobertura de substi-
tucions.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
551/X, sobre el manteniment de les hores i 
les condicions laborals del personal auxiliar 
d’educació a les escoles públiques
Tram. 290-00496/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74298 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 551/X, sobre el man-
teniment de les hores i les condicions laborals del per-
sonal auxiliar d’educació a les escoles públiques (tram. 
290-00496/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament reconeix l’èxit de la 
tasca feta pel personal auxiliar d’educació especial 
mantenint els llocs de treball i organitzant activitats de 
coordinació i formació.

Per al curs 2014-2015 el Departament d’Ensenyament 
mantindrà les hores/setmana de vetllador contractades 
per al curs 2013-2014 en escoles públiques.

El Departament d’Ensenyament fixa a l’empresa adju-
dicatària del contracte d’aquest servei les hores/setma-
na de vetlladors i distribuïdes per territori. L’empre-
sa adjudicatària estableix les condicions laborals dels 
monitors que contracta, assignant-los-hi el lloc de tre-
ball i horari de cada.

En les noves licitacions del servei, l’empresa adjudi-
catària ha de subrogar els contractes dels monitors ja 
contractats per aquest servei amb anterioritat.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
552/X, sobre el garantiment dels projectes 
d’unitat d’escolarització compartida
Tram. 290-00497/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74306 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 552/X, sobre el ga-

rantiment dels projectes d’unitat d’escolarització com-
partida (tram. 290-00497/10), us informo del següent:

El 6 de juny de 2014 es va publicar la licitació per l’ad-
judicació del servei de suport complementari en uni-
tats d’escolarització compartida, a l’alumnat d’educa-
ció secundària obligatòria que presenta problemes de 
comportament i conductes agressives, absentisme i re-
buig escolar, trets d’inadaptació social i risc de margi-
nació, i que participa en un programa de diversificació 
curricular durant el curs 2014-2015.

Des del Departament d’Ensenyament s’està tramitant 
la signatura dels convenis amb els ens locals que pres-
ten aquest servei pel curs 2014-2015.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
554/X, sobre l’adequació a la normativa vi-
gent del mobiliari de l’Escola Mediterrània 
de Barcelona
Tram. 290-00499/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74307 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 554/X, sobre l’ade-
quació a la normativa vigent del mobiliari de l’Esco-
la Mediterrània de Barcelona (tram. 290-00499/10), us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament utilitza el mateix cri-
teri per a tots els centres de Catalunya; per això, el fet 
de tenir nou edifici no implica, i menys amb l’actu-
al conjuntura econòmica, substituir tot el mobiliari de 
l’escola. Cal dir que el material compleix sempre la 
normativa del moment en què s’adquireix.

En el cas que en un centre educatiu s’hagi de substituir 
el mobiliari o part d’aquest des de la direcció del cen-
tre en qüestió han de fer arribar la seva petició al Ser-
veis Territorial d’Ensenyament corresponent o al Con-
sorci d’Educació de Barcelona.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolu-
ció 561/X, sobre l’Informe de fiscalització 
27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Des-
envolupament Empresarial (Cidem), corres-
ponent al 2009 i al 2010
Tram. 290-00502/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74300 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 561/X, sobre l’Infor-
me de fiscalització 27/2013, sobre el Centre d’Innova-
ció i Desenvolupament Empresarial (Cidem), (tram. 
290-00502/10), s’adjunta en annex l’informe sobre les 
mesures adoptades arran d’aquest informe de la Sindi-
catura de Comptes 27/2013, del Centre d’Innovació i 
Desenvolupament Empresarial. Exercicis 2009-2010.

Pel que fa a les mesures adoptades arrel de l’infor-
me de la Sindicatura de Comptes 27/2013, del Centre 
d’Innovació i desenvolupament Empresarial, exercici 
2009-2010:

1. En matèria econòmic-financera i liquidació pressu-
postària:

– S’ha implementat en la seva totalitat del Pla General 
de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, 
de 16 de novembre, amb les incorporacions de la In-
tervenció General per a poder realitzar la conciliació 
de dades d’acord amb les normes del SEC/95, amb la 
qual cosa s’han corregit els defectes de comptabilitza-
ció observats.

– S’han establert mecanismes de comunicació peri-
òdics amb l’ICF per tal que de les dades comptables 
de les operacions de crèdit efectuades estiguin perma-
nentment actualitzades.

– Així mateix, durant els exercicis 2012 i 2013 s’ha 
implementat una nova aplicació de gestió pressupostà-
ria, comptable i financera que ha permès una millora 
qualitativa en el control de la gestió d’ACCIÓ:

 En l’àmbit pressupostari, s’ha millorat la imputació 
i control del pressupost aprovat pel Parlament facili-
tant la rendició de comptes, alhora que ha permès la 
implementació d’un seguiment orgànic i funcional del 
pressupost d’ACCIÓ.

 En l’àmbit de contractació, s’ha mecanitzat el pro-
cediment d’autorització de despeses, informatitzant 
el flux d’autorització i impedint la contractació d’una 
compra o servei sense la preceptiva autorització, sepa-
rant els procediments i circuits en funció dels requeri-
ments preceptius de cadascuna d’elles.

 En l’àmbit de subvencions s’ha mecanitzat el regis-
tre dels moviments de cadascuna de les subvencions 
(atorgament, liquidació, revocació ...) eliminant les er-
rades humanes i mantenint la traçabilitat entre els fets 
administratius i el seu registre comptable.

– L’actual Conseller Delegat d’ACCIÓ no té assignat 
cap complement en les seves retribucions.

2. En matèria de subvencions:

– En els darrers anys s’han ampliat les prestacions de 
l’aplicació informàtica de gestió d’incentius (SITGES) 
a totes les fases de gestió i s’han introduït millores en 
el seu funcionament. Això ha permès eliminar la pos-
sibilitat d’errades humanes i disposar d’una millor tra-
çabilitat de la gestió.

– Quant a l’obligació dels beneficiaris de demanar 3 
ofertes de diferents proveïdors per determinats im-
ports subvencionables, des de l’any 2011 s’han dut a 
terme, d’una banda, accions per tal d’informar al be-
neficiari d’aquesta obligació amb caràcter previ a la re-
alització de l’actuació subvencionada. Tot i que ja se 
n’informava a les bases reguladores, aquesta informa-
ció s’ha ampliat a la resolució, les instruccions de jus-
tificació i l’imprès de sol·licitud. D’altra banda, a més 
de verificar l’existència de les 3 ofertes, es deixa cons-
tància de les mateixes dins de l’expedient de subven-
ció.

– Quant al compliment de l’article de la Llei de Sub-
vencions relatiu a la subcontractació, a partir de l’any 
2011 s’ha inclòs a les bases reguladores de les línies 
susceptibles de tenir casos dubtosos en aquest aspec-
te, un apartat conforme es permet un 80% de subcon-
tractació.

– S’ha establert un control per mostreig per garantir el 
manteniment durant 3 anys de les inversions subvenci-
onades i durant el 2014 se n’establirà un per garantir el 
manteniment dels llocs de treball subvencionats.

– Mesures destinades a l’increment d’informació sobre 
el procés d’avaluació dels ajuts:

 A les properes bases generals d’ajuts d’ACCIÓ que 
es publiquin s’hi reflectiran els 3 sistemes que s’estan 
utilitzant per calcular l’import dels ajuts (proporcional 
en base als punts del projecte millor puntuat, propor-
cional en base al màxim de punts que pot obtenir un 
expedient o concessió del percentatge màxim a tots els 
expedients objecte d’ajut fins a l’exhauriment de pres-
supost) i es farà esment que serà l’òrgan col·legiat de 
valoració de cada línia d’ajuts el que tindrà la potestat 
d’escollir el sistema de càlcul a utilitzar en funció del 
nombre d’expedients entrats i el pressupost disponible.

 Fins ara, per a cada línia d’ajut ACCIÓ es disposava 
d’una graella que relacionava els diversos criteris de 
valoració amb les diverses puntuacions (del 0 al 5). A 
partir de les línies de l’any 2013 les puntuacions que es 
donen a cadascun dels criteris s’han de motivar dins 
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de l’informe d’avaluació tècnica, sempre i quan aques-
ta motivació no es dedueixi automàticament de la prò-
pia graella.

 En casos d’existència d’assessorament d’una entitat 
externa en la valoració dels projectes, les bases regu-
ladores reflectiran si aquest assessorament té o no ca-
ràcter vinculant.

 Les actes dels òrgans col·legiats de concessió reflec-
tiran la puntuació obtinguda pels expedients denegats, 
a més del motiu de la denegació.

3. En matèria de contractació:

Amb l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’oc-
tubre, de contractes del sector públic (LCSP), el Cen-
tre de Desenvolupament Empresarial (CIDEM), en 
relació a la seva contractació i d’acord amb el què dis-
posa l’article 3.2 de la LCSP, no es considera adminis-
tració pública.

En el període que fa referència l’informe de la Sindi-
catura el CIDEM disposava d’unes instruccions a les 
quals ajustava la seva contractació. Aquestes instruc-
cions, a part de ser una guia per al bon desenvolupa-
ment de la gestió interna de la contractació era una ei-
na imprescindible perquè la contractació del CIDEM 
respectés, en tots els casos, els principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, i d’igu-
altat i no discriminació.

El CIDEM estava immers en un procés de fusió amb 
el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 
(COPCA) fet que suposà grans canvis organitzatius, 
ajustos en la gestió i sobretot incerteses. En aquest 
sentit, el CIDEM disposava d’unes instruccions per a 
la contractació però no va publicar-les a l’espera que 
el Consell d’Administració del nou organisme que es 
crearia a partir de la fusió del COPCA i del CIDEM 
aprovés les noves instruccions.

Una vegada es creà l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana, immediatament s’aproven i es publiquen al 
perfil de contractant de l’entitat les Instruccions Inter-
nes de Contractació.

– Aprovació de les instruccions internes de contrac-
tació:

1. El dia 31 d’octubre del 2007 es va publicar al BOE, 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sec-
tor públic (LCSP).

2. El dia 19 de maig de 2010 es crea ACCIÓ, els esta-
tuts de la qual disposen que el seu règim de contrac-
tació és el que estableix la LCSP per als organismes 
assimilats a les entitats públiques empresarials.

3. D’acord amb la LCSP, ACCIÓ havia d’aprovar unes 
instruccions, d’obligat compliment en l’àmbit intern 
de les mateixes, en les quals es regulessin els procedi-
ments de contractació de manera que quedés garantida 
l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, 

transparència, confidencialitat i no discriminació. En 
aquest sentit, el Consell d’Administració d’ACCIÓ el 
13 d’octubre de 2010 aprova les Instruccions Internes 
de Contractació d’ACCIÓ que posteriorment foren pu-
blicades a la Plataforma de Contractació de la Genera-
litat de Catalunya.

4. El 16 de novembre de 2011 es publica al BOE el Re-
ial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), integrant en un text únic totes les 
modificacions introduïdes a la Llei 30/2007 que queda 
derogada.

5. Les modificacions introduïdes en el TRLCSP fa 
necessària l’aprovació pel Consell d’Administració 
d’ACCIÓ d’unes noves Instruccions Internes de Con-
tractació, en data 3 d’octubre de 2012.

La proposta d’instruccions que es presenta al Consell 
d’Administració, té com a principals novetats:

a. Adaptació de l’articulat d’acord amb el TRLCSP.

b. Modificació dels llindars dels contractes subjectes 
a regulació harmonitzada, i per tant, no subjectes a 
les instruccions internes de contractació, d’acord amb 
l’establert a la Ordre EHA/3479/2011, de 19 de desem-
bre.

c. Unificació dels contractes menors i menors amb pe-
tició d’ofertes.

d. Eliminació de la restricció d’un any de durada dels 
contractes menors.

Quant a les observacions fetes per Sindicatura s’ha re-
alitzat una revisió dels procediments de contractació 
per tal d’adequar-los, en alguns casos, a les recomana-
cions fetes al propi informe.

ACCIÓ ha desenvolupat uns procediments interns de 
contractació d’acord amb les Instruccions Internes de 
Contractació per tal de garantir el compliment de les 
normes en aquesta matèria i un adequat sistema de 
control, centralitzant totes les comunicacions en l’àm-
bit de la contractació a través d’una bústia de correu 
electrònic.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Resolució 
564/X, sobre el pagament del cànon de con-
trol d’abocaments exigit per la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre als municipis de 
la conca
Tram. 290-00506/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74105 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 564/X, sobre el pa-
gament del cànon de control d’abocaments exigit per 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre als municipis 
de la conca (tram. 290-00506/10), us informo del se-
güent:

El cànon de control d’abocaments està vinculat al des-
envolupament d’una activitat o a la prestació d’un ser-
vei mentre que el cànon de l’aigua no està condicionat 
a cap activitat administrativa, per tant no es considera 
que existeixi una duplicitat impositiva.

Tanmateix la Generalitat de Catalunya, a través de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, està treballant en resol-
dre els desequilibris territorials pel que fa al cànon de 
control d’abocaments que recapta l’Estat espanyol i el 
cànon de l’aigua que regula el govern català.

S’està treballant per regular tota la intervenció admi-
nistrativa dels abocaments i s’està estudiant la possi-
bilitat d’assistència jurídica als ajuntaments perquè 
puguin presentar un recurs al cànon de control d’abo-
caments.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
565/X, sobre les obres pendents del Quart 
Cinturó
Tram. 290-00507/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74106 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 565/X, so-
bre les obres pendents del Quart Cinturó (tram. 290-
00507/10), us informo del següent:

En relació amb les obres pendents del Quart Cinturó 
(via orbital B-40), tant pel que fa al tram d’obres atura-
des entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls, com al 
tram situat entre Terrassa i Sabadell (carretera B-124, 
cap a Castellar del Vallès), el Departament de Territori 
i Sostenibilitat s’ha adreçat a la demarcació de carrete-
res de l’Estat a Catalunya per tal que doni compliment 
a aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
566/X, sobre la carretera entre Olesa de 
Montserrat i Viladecavalls i el projecte de lí-
nia orbital ferroviària
Tram. 290-00508/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74107 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 566/X, sobre la 
carretera entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls 
i el projecte de línia orbital ferroviària (tram. 290-
00508/10), us informo del següent:

Pel que fa a les obres compromeses en els Pressuposts 
de l’Esta per finalitzar el tram de carretera entre Ole-
sa de Montserrat i Viladecavalls, el Director General 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre s’ha adreçat 
a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya 
per tal s’executin les obres.

Quant a incorporar al Plan de Infraestructuras, trans-
porte y vivienda 2012-2024 (PITVI) les actuacions cor-
responents a l’adaptació per al trànsit de viatgers i la 
construcció dels nous trams del projecte de línia orbi-
tal ferroviària, el passat mes de març el Departament 
de Territori i Sostenibilitat va presentar una al·legació 
al PITVI en què sol·licitava la seva incorporació a l’es-
mentat Pla.

Per últim, en compliment de l’apartat c, el Pla director 
de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 
(PDM), elaborat d’acord amb les bases i els principis 
de la Llei 9/2003, i les directrius nacionals de mobi-
litat, està en fase d’informació pública. Aquest Pla fa 
una diagnosi de la mobilitat del transport de viatgers i 
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mercaderies, i proposa actuacions per a la millora de 
la sostenibilitat del transport, amb un àmbit que no no-
més inclou el Vallès, sinó el conjunt de la Regió Me-
tropolitana.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
567/X, sobre el pagament als municipis dels 
deutes pels projectes d’intervenció integral 
de barris
Tram. 290-00509/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74108 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 567/X, sobre el pa-
gament als municipis dels deutes pels projectes d’in-
tervenció integral de barris (tram. 290-00509/10), us 
informo del següent:

El Govern té la voluntat inequívoca d’atendre els com-
promisos de pagament contrets amb els ajuntaments 
per les actuacions dutes en els Plans d’Intervenció In-
tegrals de Barris i aquests es duran a terme en la me-
sura que les possibilitats del pressupost assignat ho 
permetin.

La Llei de pressupostos per a l’any 2014, aprovada el 
passat 27 de gener de 2014, destina una partida d’uns 
37 milions d’euros per satisfer aquests pagaments.

El Govern de la Generalitat de Catalunya prioritzarà 
els deutes més antics amb els ajuntaments que els han 
justificat, fins a finalitzar la dotació pressupostària es-
tablerta.

Atès que hi ha deutes més antics que esgoten la dota-
ció prevista per aquest 2014. l’Ajuntament de Ripollet, 
en l’actuació del Pla d’Intervenció Integral al barri de 
Can Matas, enguany no podrà rebre aquest pagament.

En funció de la dotació pressupostària que s’estableixi 
durant el 2015 per als deutes del programa de barris, 
es podrà fer efectiu el pagament a l’Ajuntament de Ri-
pollet durant aquell any, tal i com preveu aquesta Re-
solució.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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. 74535 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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), us informo que 
en la convocatòria de subvencions a entitats privades 
sense finalitat de lucre per a la realització de projectes 
per promoure la igualtat efectiva de dones i homes de 
l’ICD del 2013 eren subvencionables els projectes que 
s’adreçaven a:

– la inserció laboral de dones, formació i atenció a do-
nes en l’àmbit professional

– l’atenció i recuperació de dones en situació d’especi-
al vulnerabilitat

– les accions de reconeixement i visibilització de les 
dones

– la protecció i defensa dels drets de les dones

– i a la creació o manteniment de xarxes d’entitats de 
dones i espais de comunicació i relació.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
570/X, sobre la retirada de l’Avantprojecte 
de llei orgànica de protecció dels drets del 
concebut i de la dona embarassada i la de-
fensa dels drets sexuals i reproductius i de 
la interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 290-00512/10

Sol·licitud de pròrroga

Reg. 74233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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,
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Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00512/10, de la resolució 570/X, 
sobre la retirada de l’Avantprojecte de llei orgànica de 
protecció dels drets del concebut i de la dona embaras-
sada i la defensa dels drets sexuals i reproductius i de la 
interrupció voluntària de l’embaràs, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 16 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. 
74233).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (del 08.09.2014 al 30.09.2014) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà l’1.10.2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2014.

Control del compliment de la Resolució 
572/X, sobre l’Acord nacional per a afrontar 
l’epidèmia del virus de la immunodeficiència 
humana a Catalunya i lluitar contra l’estigma 
relacionat amb aquest virus
Tram. 290-00514/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 74234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00514/10, de la resolució 572/X, 
sobre l’Acord nacional per a afrontar l’epidèmia del 
virus de la immunodeficiència humana a Catalunya i 
lluitar contra l’estigma relacionat amb aquest virus, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Salut.

Barcelona, 16 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. 
74234).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 08.09.2014 al 30.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà l’1.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2014.

Control del compliment de la Resolució 
573/X, sobre l’atenció de les necessitats 
educatives, laborals i socials dels joves amb 
discapacitat intel·lectual

Tram. 290-00515/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 74299 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 573/X, sobre l’aten-
ció de les necessitats educatives, laborals i socials 
dels joves amb discapacitat intel·lectual (tram. 290-
00515/10), us informo del següent:

Actualment els centres d’educació especial donen su-
port a alumnes escolaritzats en centres ordinaris amb 
l’escolarització compartida, en que l’alumne en qües-
tió pot passar una part de l’horari lectiu a l’escola or-
dinària i una altra part a l’escola d’educació especial, 
o estar escolaritzat a temps complert a l’escola ordinà-
ria on es desplaça un o més professionals dels centres 
d’educació especial per tal donar-li el suport corres-
ponent.

Tot i que és un moment de canvi en el paradigma i en 
el model de prestació dels suports a l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials, el Departament d’Ense-
nyament té ben definida una xarxa de suport a l’alum-
nat més vulnerable.

La Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la 
qual s’estableixen els programes de formació i inserció 
per al curs 2014-2015, ofereix als alumnes amb neces-
sitats educatives específiques la possibilitat de cursar 
aquests programes amb una extensió territorial i amb 
perfils professionals semblants als que tenien els Pro-
grames de Qualificació Professional Inicial.
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Durant el temps que cursen els programes de forma-
ció i inserció els alumnes tenen un seguiment tutorial 
individualitzat i adaptat que permet potenciar el seu 
creixement i la seva millora.

El Departament d’Ensenyament té previst pel curs 
2014-2015 que la durada dels cursos pels alumnes amb 
necessitats educatives específiques sigui de dos anys, 
en lloc de la durada habitual d’1 any per la resta de 
grups.

Els grups dels plans d’iniciació professional per a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques 
atendran un mínim de 8 joves i un màxim de 12. No 
obstant, des de la Direcció General de Formació Pro-
fessional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
es podran autoritzar grups amb un nombre diferent 
a l’exposat poden establir reduccions de ràtio si en el 
grup hi ha alumnes amb necessitats educatives espe-
cials.

Aquells alumnes amb necessitats educatives específi-
ques que han obtingut el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria es poden matricular en un cicle 
formatiu de grau mitjà, on hi han dues places reserva-
des en cada grup per a l’alumnat amb necessitats edu-
catives específiques.

Aquests alumnes també poden sol·licitar adaptacions 
curriculars que s’atorgaran en funció de la situació 
particular de cada alumne/a esdevenint un pla indivi-
dualitzat per cada alumne en qüestió.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
574/X, sobre l’Escola El Cau de la Guineu, de 
Corbera de Llobregat
Tram. 290-00516/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 74308 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 574/X, sobre l’Esco-
la El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat (tram. 
290-00516/10), us informo del següent:

El 22 de gener de 2014 el Departament d’Ensenyament 
i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat van acordar 
l’oferta de llocs escolars per al curs 2014-2015 al mu-

nicipi i les actuacions que s’hauran de dur a terme a 
l’escola Cau de la Guineu.

El curs 2014-2015 l’Escola Cau de la Guineu escola-
ritzarà alumnes des del primer curs d’educació infantil 
de segon cicle fins al cinquè curs d’educació primària.

El Departament d’Ensenyament executarà unes actu-
acions de reforma, ampliació i millora a l’Escola Cau 
de la Guineu amb un pressupost de 83.356 euros.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
575/X, sobre els centres d’educació secun-
dària obligatòria acollits a l’horari acumulat i 
l’estalvi en la gratuïtat dels menjadors
Tram. 290-00517/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 74309 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 575/X, sobre els cen-
tres d’educació secundària obligatòria acollits a l’ho-
rari acumulat i l’estalvi en la gratuïtat dels menjadors 
(tram. 290-00517/10), us informo del següent:

El curs 2013-2014 449 centres de secundària han tin-
gut com organització horària singular la jornada con-
tínua.

La variació en el cost del servei de menjador escolar 
corresponent als alumnes de secundària que complien 
els requisits per obtenir l’ajut pel servei de menjador 
escolar (haver estat escolaritzat en un municipi dife-
rent al municipi de residència de l’alumne per manca 
d’oferta en el municipi propi) i que el curs 2012-2013 
van iniciar la jornada compactada, ha estat de 6,3 mi-
lions d’euros. En aquest import no s’ha deduït el cost 
addicional corresponent al desdoblament de les rutes 
del servei de transport escolar compartides entre els 
alumnes dels ensenyaments de primària i d’educació 
secundària obligatòria.

L’assignació pressupostària corresponent als ajuts pel 
servei de menjador s’ha incrementat amb aquest im-
port.

El Departament d’Ensenyament durant el curs 2012-
2013 va iniciar un estudi per analitzar l’impacte soci-
al i pedagògic d’aquesta organització horària. Aquest 
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estudi s’ha de completar amb dades de més d’un curs 
escolar per poder arribar a conclusions significatives.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
596/X, sobre l’atenció als alumnes amb altes 
capacitats intel·lectuals
Tram. 290-00536/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74310 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 596/X, sobre l’aten-
ció als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals 
(tram. 290-00536/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament ha elaborat i ha publi-
cat la guia «Les altes capacitats: detecció i actuació en 
l ‘àmbit educatiu per a mestres i professors», que esta-
bleix diferents protocols de detecció per a les famílies 
i per al professorat, també conté un document dirigit 
als serveis educatius i als orientadors: «Les altes capa-
citats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu».

Aquests documents són el resultat del treball de dife-
rents especialistes en l’àmbit de les altes capacitats, in-
corporant les aportacions i els suggeriments fets pels 
experts de les diferents associacions i fundacions que 
treballen en aquest àmbit, i pel grup de treball d’altes 
capacitats del Col·legi Oficial de Psicòlegs i del Col·legi 
de Pedagogs.

El Departament d’Ensenyament ha publicat la Resolu-
ció ENS/1543/2013 de 10 de juliol, de l’atenció educa-
tiva a l’alumnat amb altes capacitats

Des del Departament d’Ensenyament s’han organitzat 
diferents activitats de formació dirigides professionals 
dels equips d’assessorament psicopedagògic i a perso-
nal docent. També s’ha promogut la col·laboració amb 
universitats i entitats del tercer sector per tal de cons-
cienciar a la societat d’aquesta realitat.

També s’ha creat un grup de referents d’equips d’as-
sessorament psicopedagògic d’altes capacitats de Ca-
talunya.

Els alumnes amb elevades capacitats intel·lectuals po-
den acollir-se a l’establert en la convocatòria d’ajuts 
per a alumnes amb necessitat específica de suport edu-
catiu.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
701/X, sobre la presentació del Pla d’atenció 
integral a la infància i a l’adolescència 2014-
2017
Tram. 290-00631/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 74084 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 al punt 1 de la Resolució 701/X, so-
bre la presentació del Pla d’atenció integral a la infàn-
cia i a l’adolescència 2014-2017 (tram. 290-00631/10), 
us informo que el proper 17 de juliol tindrà lloc la se-
gona sessió de la Comissió de seguiment del Pacte per 
a la Infància a Catalunya. En aquesta sessió es pre-
sentarà, d’una banda, l’enfocament estratègic del Pla 
d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 2014-
2017 i, d’altra banda, el procés d’elaboració del Pla 
d’acció anual 2014-2015 del Pla d’atenció integral a la 
infància i a l’adolescència 2014-2017.

Durant la reunió també es farà balanç de les accions 
desenvolupades al llarg del primer any del Pacte per a 
la Infància a Catalunya en què s’ha estat aplicant el Pla 
de transició 2013-2014.

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 73/X, 
sobre l’atenció als infants i adolescents tu-
telats
Tram. 390-00073/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 74536 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 73/X, sobre l’atenció als 
infants i adolescents tutelats (tram. 390-00073/10), 
us informo que en relació al punt a) el Departament 
de Benestar Social i Família i el d’Ensenyament van 
acordar l’elaboració d’un programa de suport escolar a 
infants i adolescents del sistema de protecció i la con-
tinuació i ampliació dels projectes de suport per a la 
promoció de l’èxit escolar.

Els centres de protecció disposen d’espais diferenciats 
i/o adequats a les necessitats individuals de cada in-
fant o adolescent per a l’estudi.

Amb la col·laboració de la Fundació «La Caixa» es 
desenvolupen beques per a donar suport econòmic a 
joves extutelats amb projectes personals entorn a la 
formació reglada.

Pel que fa al punt b) us informem que es preveu des-
tinar 5.000.000 d’euros per prestacions econòmiques 
per a joves extutelats que tenen com a objectiu el se-
guiment d’un programa d’inserció laboral o formatiu. 
Aquesta prestació, que té un import de 663,98€ men-
suals, ha de permetre que els joves puguin accedir a 
la formació superior o professional. Aproximadament 
1.000 joves gaudeixen d’aquestes prestacions econò-
miques i compten amb un professional assignat per al 
seguiment del seu Pla de Treball Individual.

En relació al punt c) cal dir que el Departament com-
petent en matèria d’habitatge estableix ja un sistema 
d’ajuts al lloguer per a persones en risc d’exclusió so-
cial.

Sobre el punt d) us informo que es continua treballant 
per la millora dels sistemes d’informació, tant pel que 
fa a l’atenció a la infància i l’adolescència tutelada 
(Sistema d’Informació i Gestió de la Infància i l’Ado-
lescència, SINI@) com pel que fa al seguiment i su-
port als joves extutelats.

En relació al punt e) us faig avinent que tot jove extute-
lat que segueixi algun dels programes de l’Àrea de Su-
port al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) disposa d’un 

referent educatiu que fa l’acompanyament. L’atenció 
que des de l’ASJTET es dóna als joves i les joves és 
individualitzada, a través de professionals que els in-
formen, orienten, acompanyen, assessoren i formen. 
El seguiment personalitzat es fa durant un període de 
temps determinat i està basat en un compromís (el pro-
grama de treball) que marca el camí cap a l’autonomia 
personal. És a dir, s’acompanya la persona jove fins 
que adquireix la capacitat que li permetrà desenvolu-
par la seva vida quotidiana sense la intervenció dels 
serveis especialitzats.

Amb referència al punt f) us informo que s’ha cons-
tituït una comissió amb la FEDAIA i amb represen-
tants de la resta d’entitats per tal de revisar les mesures 
acordades i garantir que qualsevol canvi de modifica-
ció dels criteris de gestió i concertació de places resi-
dencials per a infants i adolescents que es pugui pro-
duir sigui fruït del diàleg.

Quant al punt g) cal fer esment a què s’ha incremen-
tat el finançament dels programes preventius i d’inter-
venció davant de situacions de risc, tant pel que fa a 
la convocatòria de subvencions per entitats com en el 
marc del contracte programa, obrint fins i tot una nova 
línia de finançament pel suport al manteniment de les 
activitats dels centres oberts durant el període de va-
cances escolars d’estiu i de promoció d’actuacions que 
garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels 
infants i adolescents atesos.

S’ha ampliat els beneficiaris de les prestacions per a 
joves extutelats i s’ha incrementat el suport a les famí-
lies acollidores en família extensa mitjançant la crea-
ció d’equips de suport i seguiment en el marc del pro-
jecte La meva família m’acull.

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Moció 87/X, 
sobre la situació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Tram. 390-00087/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 74406 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Moció 87/X, sobre la situació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals (tram. 390-00087/10) us 
informo, amb el document annex facilitat per la Se-
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cretaria de Comunicació del Govern, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació al primer punt de la Moció 87/X, que ins-
ta el Govern a consensuar un contracte programa que 
permeti un sistema de finançament estable a la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i que esta-
bleixi garanties per al compliment de cadascuna de les 
seves missions de servei públic, informem que seguei-
xen els treballs en aquesta línia. També cal posar de 
manifest que enguany el pressupost de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha estabilitzat en 
225 milions d’euros, el mateix import que l’any 2013.

Pel que fa al punt 4.a de la Moció, que insta el Govern 
a fer possible un gran pacte per a la promoció del sec-
tor audiovisual de Catalunya, que consolidi el paper de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com 
a tractor de foment i desenvolupament de la indústria 
audiovisual, el passat dia 26 de juny de 2013, el Go-
vern va impulsar la creació del Clúster de la Indústria 
Audiovisual de Catalunya, que té com a objectiu fer 
de l’audiovisual un dels sectors industrials, econòmics 
i culturals estratègics del país i aconseguir, d’aques-
ta manera, generar riquesa. El Clúster vol fomentar la 
competitivitat, l’eficiència i la innovació per crear no-
ves oportunitats i atraure noves inversions. Convertir 
Catalunya en referència internacional i crear una nova 
capitalitat industrial i cultural al sud d’Europa al vol-
tant de l’audiovisual són també prioritats del clúster.

Quant al seguiment que el Govern està fent del clúster, 
cal posar en relleu les reunions que s’han dut a terme 
les últimes setmanes amb el seu president i amb repre-
sentants del sector audiovisual per crear, de manera 
imminent, un grup de treball que avanci en el conjunt 
d’actuacions que han de fer possible aquest objectiu.

En relació al punt 4.b de la Moció, que insta el Govern 
a fer possible un nou marc normatiu amb el màxim 
consens, el Govern va aprovar el passat dia 11 de fe-
brer el Projecte de Llei per a la transparència i soste-
nibilitat del sector de la comunicació, que reforça la 
plena autonomia de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals respecte del poder executiu, per garan-
tir la seva independència, neutralitat i objectivitat, tot 
impulsant un procés de desgovernamentalització que 
ha de fer possible que els mitjans de comunicació de 
la Corporació mantinguin el seu perfil de garants del 
pluralisme polític i social. El Projecte de Llei per a la 
transparència i sostenibilitat del sector de la comuni-
cació, ara en tràmit parlamentari, està en fase de com-
pareixences a fi d’incorporar millores a l’articulat de 

la llei. Aquest Projecte de Llei respon a la voluntat del 
Govern de reforçar els mitjans de comunicació públics 
tot impulsant la seva independència, la seva simplifi-
cació administrativa i la posada en marxa de meca-
nismes de transparència que millorin la seva gestió i 
competitivitat. Amb aquesta nova norma es pretén re-
forçar els mitjans de comunicació públics a través de 
la desgovernamentalització, la transparència i la sim-
plificació administrativa, però també pal·liar l’impacte 
que la crisi econòmica té sobre el sector de la comuni-
cació en el seu conjunt, afavorint la seva sostenibilitat.

Respecte a l’apartat 4.c, relatiu a continuar impulsant 
el clúster de la indústria audiovisual de Catalunya, 
s’ha detallat anteriorment l’estat de les actuacions rea-
litzades en aquesta línia.

Pel que fa a l’apartat 4d.) el passat 28 de març el pre-
sident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals va anunciar al Parlament que l’ens compensaria 
el dèficit d’11 milions que s’havia generat en l’exercici 
2013 mitjançant un conjunt de noves mesures de con-
tenció en inversions i continguts audiovisuals. Amb 
aquesta actuació, que se suma al conjunt de mesures 
que s’apliquen des del 2011, la Corporació ha reduït a 
zero el seu dèficit.

En relació amb l’apartat 4e), el passat dia 12 de maig, 
el Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, a proposta del seu president, va 
decidir impulsar un nou model de gestió de la publi-
citat. La realitat actual permet potenciar les sinergi-
es que es puguin aconseguir amb la comercialització 
conjunta de la publicitat a Televisió de Catalunya, Ca-
talunya Ràdio i els mitjans digitals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sense cap condicio-
nant. Així mateix, la possibilitat de tornar a desenvo-
lupar estratègies de venda multicanal ha de permetre, 
també, una millora de l’eficiència comercial dels mit-
jans de la Corporació, en compliment dels mandats re-
cents del Parlament de Catalunya, i recuperar avantat-
ge competitiu en la línia de les tendències del mercat.

Josep Martí i Blanch
Secretari
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Control del compliment de la Moció 89/X, 
sobre l’increment de les tarifes del transport 
metropolità i el finançament del transport pú-
blic
Tram. 390-00089/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 74109 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 als punts 1, 2, 3, 4, 8, 11b, 12 i 13 de la 
Moció 89/X, sobre l’increment de les tarifes del trans-
port metropolità i el finançament del transport públic 
(tram. 390-00089/10), us informo del següent:

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Bar-
celona va crear la Taula Social del transport públic per 
donar veu a les reclamacions de les plataformes crea-
des amb motiu de la revisió tarifària del 2014. La vo-
luntat és convertir aquesta Taula en un espai per com-
partir informació i acollir les propostes que puguin ser 
plantejades per a la millora del servei de transport pú-
blic, garantint en tot moment la viabilitat econòmica 
del sistema i l’oferta actual en benefici del conjunt de 
ciutadans.

Pel que fa a la resta d’autoritats territorials de la mo-
bilitat, els òrgans de govern de les ATM del Camp de 
Tarragona, de Girona i de Lleida han previst el tracta-
ment d’aquestes qüestions en el marc dels respectius 
consells territorials de mobilitat, on ja es troben repre-
sentats els agents socials i els usuaris. Així doncs, per 
tal d’evitar duplicitats innecessàries, no es crearà cap 
altre òrgan específic.

El règim tarifari aplicable als serveis de transport dins 
del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona 
durant l’any 2014, aprovat pel Consell d’Administració 
de l’ATM de Barcelona, respon a la necessitat de ga-
rantir la sostenibilitat econòmica del conjunt del siste-
ma, amb un manteniment global de l’oferta de serveis 
i del conjunt de les tarifes socials, al temps que s’han 
congelat les tarifes dels usuaris que fan un ús més in-
tensiu dels serveis de transport públic.

La necessitat de garantir l’oferta de serveis, i en espe-
cial les tarifes socials per als col·lectius més desprote-
gits, no permet aplicar les mesures de rebaixa tarifària 
suggerides a la moció parlamentària. Amb tot, s’està 
treballant en un pla d’impuls de la demanda del trans-
port públic i en l’adopció d’un conjunt d’acords per 
part de les administracions que formen part de l’ATM 
de Barcelona, per garantir la viabilitat econòmica fu-
tura del sistema de transport públic de forma que es 
garanteixi disposar d’un marc econòmic estable en els 
propers exercicis.

De la mateixa manera, les necessitats de finançament 
i de garantir l’estabilitat econòmica del sistema de 
transport són comunes a les quatre Autoritats Terri-
torials de Mobilitat. També en l’àmbit de les ATM del 
Camp de Tarragona, de Girona i de Lleida s’està tre-
ballant en els plans d’impuls a la demanda proposats 
pel Parlament.

Així mateix, en el cas de l’ATM del Camp de Tarrago-
na no s’han modificat durant el 2014 les condicions es-
tablertes quant a la utilització del conjunt de títols que 
formen part del sistema tarifari integrat.

Respecte el nou Pla de Transport de Viatgers de Cata-
lunya, aquest ja inclou el conjunt de mesures i actua-
cions proposades en la moció. En el moment procedi-
mental oportú el Pla serà debatut amb la Taula Social 
del Transport Públic en els termes requerits pel Par-
lament.

Així mateix, i més concretament en l’àmbit de la regió 
metropolitana de Barcelona, l’ATM de Barcelona està 
treballant en el nou Pla director de Mobilitat on s’in-
corporen el conjunt de mesures i actuacions a desen-
volupar en els propers anys per a la millora de la mobi-
litat sostenible i per afavorir una major utilització del 
transport públic envers el vehicle privat.

En relació amb el finançament, el Govern està analit-
zant noves vies d’ingressos per al conjunt del sistema 
de transport públic. Un cop finalitzada aquesta anàli-
si, caldrà determinar l’instrument jurídic adequat per a 
la seva implementació, així com l’administració com-
petent. També s’ha de tenir en compte que, a hores 
d’ara, una part important del finançament ha de venir 
de l’administració general de l’Estat, atenent a l’actual 
estructura de finançament.

L’ATM està duent a terme negociacions amb entitats 
financeres per aconseguir fer front al deute existent, 
amb unes millors condicions de finançament i garantir 
la sostenibilitat del conjunt del sistema.

Finalment, cal remarcar que el Govern sempre és res-
pectuós amb el dret de manifestació, la llibertat d’ex-
pressió i el conjunt de drets de la ciutadania, de forma 
que en tot moment la seva actuació s’ajusta al marc 
jurídic vigent per tal de garantir que el conjunt dels 
ciutadans puguin fer ús dels seus drets legítims.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 92/X, 
sobre les polítiques de suport a la família
Tram. 390-00092/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 74595 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.07.2014

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 92/X, sobre les polítiques de 
suport a la família (tram. 390-00092/10), us informo 
que pel que fa al punt a) i b) mitjançant l’Acord de Go-
vern (GOV/126/2013), de data 25 de setembre, es va 
aprovar el Pla integral de suport a la família 2012-2016 
per tal d’enfortir les polítiques de suport a la família 
i amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida 
i contribuir a construir una societat més cohesionada. 
En aquest sentit, el Pla concreta diversos aspectes que 
fan d’aquest el marc d’ordenació general de les políti-
ques familiars a Catalunya per als propers anys.

El Pla integral de suport a la família 2012-2016 comp-
ta amb la complicitat, la implicació i la col·laboració 
de tots els Departaments de la Generalitat de Catalu-
nya, dels ens locals, dels diferents agents socials i de 
les entitats que treballen en aspectes que incideixen en 
l’àmbit de suport a les famílies, representats en la Co-
missió Interdepartamental de Suport a la Família i en 
l’Observatori Català de la Família.

Per garantir la seva implementació, seguiment i avalu-
ació s’elabora el document Pla d’Acció anual on que-
den recollides les actuacions i indicadors.

El Pla integral de suport a la família s’ha configurat 
com un instrument de treball de caràcter estratègic 
que inclou tres eixos i preveu actuacions concretes que 
van lligades a un pressupost que cada Departament 
certifica anualment.

Pel que fa al punt c) us faig avinent que el Govern tre-
balla en l’avantprojecte de la nova llei de suport a les 
famílies.

En relació al punt d) us informo que pel que fa als ajuts 
a famílies amb un naixement, adopció, tutela o acolli-
ment subjecte a nivell de renda familiar durant l’any 
2014 s’ha mantingut el mateix llindar que l’exercici de 
2012 i, en conseqüència, el pressupost suficient per fer-
hi front.

Sobre el punt e) els Serveis d’Atenció a la Família és 
un dels projectes que es crea per oferir un servei d’in-
formació, atenció i suport de caràcter preventiu i uni-
versal amb la finalitat d’acompanyar les famílies en 
la millora del seu benestar personal, familiar i social. 
Des d’una perspectiva integral de família orienta, ofe-
reix recursos en funció de cada necessitat (educació 

dels fills, conciliació de la vida laboral i familiar, ha-
bitatge, salut, etc.) i dóna suport a les relacions famili-
ars per millorar les capacitats parentals com a mesura 
preventiva.

S’ha fet una experiència pilot amb cinc entitats soci-
als de territoris diferents per tal de definir, elaborar i 
implementar el model de Servei d’Atenció a la Famí-
lia i a partir de l’experiència i del treball conjunt, s’ha 
concretat un document tècnic, base teòrica del futur 
Decret de creació dels Serveis d’Atenció a la Família.

Amb relació al punt f) la Secretaria de Família treba-
lla en la creació d’un programa de sensibilització i pro-
moció d’una gestió empresarial que tingui en compte 
les realitats familiars i contribueixi a traslladar i reco-
nèixer els valors de la família a l’entorn empresarial. 
Es tracta de promoure una cultura empresarial que es 
tradueix en inversió en benestar i guanys empresarials 
i beneficis per a les famílies i la societat. Les empre-
ses que tinguin en compte la família en les seves de-
cisions són organitzacions capaces de tenir en compte 
les realitats familiars dels seus treballadors i d’adop-
tar mesures de conciliació de la vida laboral i familiar 
en termes d’oferir i permetre una flexibilitat en termes 
d’espai i de temps.

Quant al punt g) us faig saber que la Secretaria de Fa-
mília continua implementant el programa Créixer en 
Família, destinat a pares i mares amb nens/es de 0 a 
16 anys, dirigit a orientar, reforçar i oferir eines a les 
famílies per tal que puguin exercir el seu paper edu-
catiu de forma positiva, amb l’objectiu de potenciar el 
reconeixement i la confiança en les pròpies capacitats 
dels progenitors.

Al 2013 vàrem arribar a més de 2.500 famílies de tot 
Catalunya. Els resultats de l’avaluació d’implemen-
tació, impacte i qualitat han estat molt satisfactoris, 
destaquem que el 92% dels participants van posar en 
pràctica idees que van aprendre al programa i van no-
tar canvis positius en les seves relacions familiars.

Aquest any es preveu realitzar 155 cicles de 6 tallers 
cadascun, és a dir, 930 sessions. Els tallers estan dina-
mitzats per professionals experts en educació i dinà-
miques familiars. La previsió és arribar a 3000 famíli-
es de tot el territori Català.

El programa treballa amb la col·laboració de l’admi-
nistració local, i la xarxa social de cada territori.

Créixer en família ofereix també diferents recur-
sos virtuals orientats a proporcionar altres tipus d’ei-
nes que puguin incidir de manera positiva en la cura, 
l’educació i el desenvolupament dels fills i de les filles 
mitjançant la seva pagina web.

Enguany es preveu ampliar el programa entre els 16 
i els 18 anys i s’està elaborant el material didàctic per 
donar suport a aquesta franja d’edat. També s’ha ini-
ciat l’elaboració del material pel programa Àpats en 
família dirigit a orientar a les famílies sobre la impor-
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tància de seguir uns hàbits alimentaris i estils de vida 
saludables des de la parentalitat positiva.

Sobre el punt h) es continua posant a l’abast dels cen-
tres educatius instruments de diagnosi, orientació i re-
cursos per promoure en les famílies la implicació en 
el procés educatiu dels seus fills i la participació en el 
funcionament del centre. Es vol promoure i facilitar la 
implicació de les famílies en el procés escolar i edu-
catiu dels seus fills i facilitar canals i espais de relació 
escola i família, entre d’altres qüestions.

Pel que fa al punt i) us informo que donem suport i 
acompanyament a la família en moments de canvi en 
el seu cicle vital a través de subvencions a les entitats 
per a programes específics de suport a la maternitat a 
les dones en situacions de fragilitat social.

En el marc del Pla integral de suport a la família 2012-
2016 la Secretaria de Família impulsa el Programa de 
suport a adolescents embarassades amb la voluntat 
d’oferir informació i atenció integral a adolescents i jo-
ves, a les seves famílies i a professionals. El programa 
vetlla perquè les adolescents i les seves famílies rebin 
tota la informació i l’acompanyament, i també suport i 
orientació en el seu embaràs i etapes posteriors.

En el marc d’aquest projecte, la Secretaria de Famí-
lia ha impulsat, juntament amb l’entitat ABD, la cre-
ació de Preinfant, web per a adolescents embarassa-
des. Aquest web pretén donar eines i recursos a les 
joves durant l’embaràs, en el moment del part i, final-
ment, en la criança del bebè en els primers mesos de 
vida i fins als tres anys. Però, l’objectiu principal de la 
web és convertir-se en un espai interactiu d’intercanvi 
d’experiències entre les joves i les adolescents, i a la 
vegada, també, entre aquestes i els professionals.

Pel que fa als Serveis d’Informació i Atenció a les Do-
nes i a les Oficines d’informació de l’Institut Català de 
les Dones s’ofereix informació i orientació sobre qual-
sevol matèria relacionada amb la vida de les dones.

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre el Portal de les Lletres Cata-
lanes
Tram. 354-00245/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua, en la 
sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 466.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el possible cas d’espionatge del Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya 
al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00298/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb la consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals sobre el com-
pliment de l’Acord del 19 de maig de 2014 de 
la Junta Electoral Central
Tram. 354-00302/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el compliment de l’Acord del 19 de maig 
de 2014 de la Junta Electoral Central
Tram. 354-00303/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’incendi de Tivissa (Ribera d’Ebre)
Tram. 354-00304/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Interi-
or, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’activitat de l’Oficina d’Atenció a les 
Famílies de Persones Desaparegudes del 
Departament d’Interior
Tram. 354-00311/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 19, tinguda el 
17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut amb la conse-
llera de Benestar Social i Família sobre el 
compliment de la resolució adoptada en el 
ple sobre la situació de la joventut
Tram. 354-00312/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marta Pascal i Capde-
vila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Ferran Pedret i San-
tos, del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio 
Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, Lorena Vicioso Adria, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del 
Grup Mixt (reg. 73807).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut, 22.07.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la situació i les perspectives de les po-
licies locals
Tram. 354-00313/10

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. 74775).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
23.07.2014.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de la secretària 
general de Cultura o del responsable en qui 
delegui amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01452/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de la secretà-
ria general d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural o del responsable 
en qui delegui amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01453/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Genís Ma-
tabosch, director del Festival Internacional 
de Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01454/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Leonardo 
Anselmi, en representació de la Fundació 
Franz Weber, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01455/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença d’Anna Mulà, en 
representació de la Comissió de Protecció 
dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01456/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Joan Ramon 
Graell, president de l’Associació de Profes-
sionals del Circ, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01457/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Urs Pilz, pre-
sident de l’Associació Europea de Circ, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01458/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Blai Mateu, 
guanyador del Premi Nacional de Circ i del 
Premi Ciutat de Barcelona 2010, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 352-01459/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Carmen 
Méndez, presidenta de l’Associació en De-
fensa dels Drets dels Animals, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01460/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Pep Garcia, 
mànager de gires del Circ Raluy, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 352-01461/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis de Veterinaris 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01462/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Joyce Hat-
heway Poole, amb un postdoctorat a la Uni-
versitat de Princeton, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01463/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Marc Bekoff, 
professor emèrit en ecologia i biologia evo-
lutiva de la Universitat de Colorado, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01464/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Carmen Ma-
té, llicenciada en ciències biològiques en la 
modalitat de zoologia per la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01465/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, 
doctor en veterinària per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01466/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Magda Ora-
nich, advocada i experta en dret de família, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01467/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença d’Anna Mulà, 
membre del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na i experta en dret animal i dret ambiental 
en el sector públic i privat, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01468/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Xavier Man-
teca, doctor en veterinària per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01469/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Jordi Porta-
bella i Calvete, biòleg, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01470/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Marta Tafa-
lla, doctora en filosofia per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01471/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Fascicle tercer
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Proposta de compareixença de Ramon Gar-
cia, auxiliar sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i 
Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01472/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Núria Ibáñez 
Jiménez, estudiant de veterinària de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 352-01473/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Alejandra 
Garcia, periodista, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01474/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Lluís Flores, 
veterinari de fauna salvatge, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01475/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, 
etòleg especialista en felins, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01476/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Joan Ramon 
Graell, president de l’Associació de Professi-
onals de Circ de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01477/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Rafael Aren-
cón, coordinador del Grup de Defensa del 
Circ amb Animals, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01478/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Marcel Bar-
rera, periodista de la revista «Zirkòlika», amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01479/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Genís Ma-
tabosch, director del Festival Internacional 
del Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01480/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Josep Miret 
Quitllet, ensinistrador de serps, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01481/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Ivonne 
Kludshy, domadora d’elefants, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01482/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Jaume Ma-
teu i Bullich, director del Circ Cric i fundador 
de Pallassos sense Fronteres, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01483/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença d’Adela Cortina, 
catedràtica d’ètica i filosofia de la Universi-
tat de València, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01484/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Martín La-
cey, ensinistrador de feres, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01485/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Urs Pilz, pre-
sident de l’Associació Europea de Circ, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01486/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Lisa Rado 
Fornaciari, ensinistradora de lleons marins i 
óssos, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01487/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Enys Fag-
gioni, empresari del Gran Circo Americano, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01488/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089, 69110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Carles Ra-
luy, director del Circ Raluy, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01489/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Josep Gar-
cia, gestor cultural, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01490/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Gaetano 
Montico, president del Sindicat Autònom 
d’Ensinistradors d’Animals, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01491/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Rona Brown, 
responsable governamental per a la Classi-
cal Circus Association, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01492/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Julio Revo-
lledo, director de la llicenciatura en arts del 
circ de la Universitat Mesoamericana de Pu-
ebla, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01493/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Immanuel 
Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01494/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Eladio Mateo 
Ayala, advocat especialitzat en dret de l’es-
pectacle, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01495/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença d’Estefania de 
Mònaco, presidenta de la Federació Mundi-
al de Circ i directora del Festival Internacio-
nal de Circ de Montecarlo, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01496/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença del conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01497/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença del conseller de 
Cultura amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01498/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Natural amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01499/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença d’Anna Mulà, en 
representació de la Fundació Franz Weber, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01500/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Aïda Gascon, 
en representació d’Anima Naturalis Interna-
cional, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01501/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Carla Cor-
nella, en representació de la Fundació per 
a l’Assessorament i Acció en Defensa dels 
Animals, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01502/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Leo Ansel-
mi, en representació de la Campanya Clac, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01503/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Jennifer Be-
rengueras, en representació d’Infocircos, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01504/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Núria Que-
rol, en representació del Grup per a l’Estu-
di de la Violència envers Humans i Animals, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01505/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Marta Tafa-
lla, en representació de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01506/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Jaume Fat-
jó, director de la Càtedra Fundació Afinitty 
Animals i Salut de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01507/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.



28 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 375

4.53.05. INFORMACIó 123

Proposta de compareixença d’Albert López, 
biòleg de l’Associació Minan, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01508/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Joyce Hat-
heway Poole, de la Universitat de Cam-
bridge, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01509/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Marc Bekoff, 
professor emèrit d’ecologia i biologia evolu-
tiva de la Universitat de Colorado, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 352-01510/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Carmen Ma-
té, en representació de l’Agència d’Ecologia 
Urbana de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01511/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Magda Ora-
nich, presidenta de la Comissió de Protecció 
dels Drets del Animals del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01512/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Xavier Man-
teca, veterinari de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01513/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Luis Flores 
Girón, en representació de Veterinaris, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01514/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, 
etòleg especialista en felins, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01515/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Daniel Tur-
ner, biòleg de Born Free Foundation i coor-
dinador de la coalició europea Endcap, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01516/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Andreu Rivels 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01517/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Núria Ibáñez 
Jiménez amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01518/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Alejandra 
Garcia amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01519/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Marcel Bar-
rera, de la revista «Zirkòlica», amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01520/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Joan Ramon 
Graell, president de l’Associació de Profes-
sionals del Circ, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01521/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Albert Fort, 
en representació de l’Associació de Profes-
sionals del Circ de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01522/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Blai Mateu 
Trias, en representació de la companyia Ba-
ró d’Evel Cirk, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01523/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Jordi Jané, 
periodista i crític especialista de circ con-
temporani, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01524/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Genís Ma-
tabosch, director del Festival Internacional 
del Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01525/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Jordi Gas-
par, director de la Fira del Circ de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01526/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Carles Du-
arte, president del Consell Nacional de la 
Cultura i les Arts, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01527/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Cèsar Bona, 
professor de «El Cuarto Hocico», amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 352-01528/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Eduardo 
Barona, en representació de la Fundació 
Yelcho, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01529/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Pierre Enoff 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01530/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Santi Vidal, 
etòleg de gossos, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01531/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Tomàs 
Camps, professor de veterinària i etologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01532/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Lluís Ferrer 
Caubet, professor de veterinària i etologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01533/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Christophe 
Buhot, president de la Federació de Veteri-
naris d’Europa, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01534/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença del director de 
l’Institut del Teatre amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01535/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Animalista Libera amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01536/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya o de l’Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01537/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi Oficial d’Educadores i Edu-
cadors Socials de la Comunitat Valenciana 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01538/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Rafael Aren-
cón, coordinador del Grup de Defensa del 
Circ amb Animals, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01539/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Marcel Bar-
rera, periodista de la revista «Zirkòlika», amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01540/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Genís Ma-
tabosch, director del Festival Internacional 
del Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01541/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Josep Miret 
Quitllet, ensinistrador de serps, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01542/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Ivonne 
Kludshy, domadora d’elefants, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01543/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Jaume Ma-
teu i Bullich, director del Circ Cric i fundador 
de Pallassos sense Fronteres, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-01544/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Adela Cortina, 
catedràtica d’ètica i filosofia de la Universi-
tat de València, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01545/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Martín La-
cey, ensinistrador de feres, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01546/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Urs Pilz, pre-
sident de l’Associació Europea de Circ, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-01547/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença Lisa Rado For-
naciari, ensinistradora de lleons marins i ós-
sos, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01548/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Enys Faggio-
ni, adjunt de direcció del Gran Circo Ameri-
cano, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01549/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Carles Ra-
luy, director del Circ Raluy, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01550/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Josep Gar-
cia, gestor cultural, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01551/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Gaetano 
Montico, president del Sindicat Autònom 
d’Ensinistradors d’Animals, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01552/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Rona Brown, 
responsable governamental per a la Classi-
cal Circus Association, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01553/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Julio Revo-
lledo, director de la llicenciatura en arts del 
circ de la Universitat Mesoamericana de Pu-
ebla, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01554/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Immanuel 
Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-01555/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença d’Eladio Mateo 
Ayala, advocat especialitzat en dret de l’es-
pectacle, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01556/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Jordi Jané 
i Romeu, professor de teoria, història i dra-
matúrgia del circ, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01557/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 69122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Professionals 
de Circ de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01558/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Jordi Jané i 
Romeu, periodista i crític de circ, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 352-01559/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Ricard Pa-
nadès i Baldrich, gestor cultural i expresi-
dent de l’Associació de Professionals de Circ 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01560/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Jaume Ma-
teu i Bullich, Tortell Poltrona, Premi Nacio-
nal de Cultura en la categoria de circ i Premi 
Nacional de Circ, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01561/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Vicent Llor-
ca i Barreres, director de la revista «Zirkò-
lika», amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01562/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Joyce Hat-
heway Poole, amb un postdoctorat a la Uni-
versitat de Princeton, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01563/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Marc Bekoff, 
professor emèrit d’ecologia i biologia evolu-
tiva de la Universitat de Colorado, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 352-01564/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Carmen Ma-
té, llicenciada en ciències biològiques en la 
modalitat de zoologia per la Universitat de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01565/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, 
doctor en veterinària per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01566/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Anna Mulà, 
membre del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01567/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Proposta de compareixença de Marta Tafa-
lla, doctora en filosofia per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01568/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença de Ramon Gar-
cia, auxiliar sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i 
Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01569/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’Alejandra 
Garcia, periodista, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01570/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69160).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 13, tinguda 
el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Professionals 
de Circ de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-01571/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 69161).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
18.07.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.



28 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 375

4.53.05. INFORMACIó 139

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Sol·licitud de compareixença de Laura Bor-
ràs, directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes, davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè informi sobre el Portal de les 
Lletres Catalanes
Tram. 356-00596/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 15, 
tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 466.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els errors de-
tectats en les sancions imposades per no 
haver passat la inspecció tècnica de vehi-
cles
Tram. 356-00647/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la Resolució del 
director general de la policia de l’11 de març 
de 2014 i la Instrucció 7/2014, relatives a les 
absències del lloc de treball per motius de 
salut, incapacitat temporal i assistència a 
consulta mèdica dels membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00653/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la decisió del 
Servei Català de Trànsit de deixar de multar 
els vehicles que no tenen la inspecció tècni-
ca de vehicles en vigor detectats per radar o 
lector de matrícules
Tram. 356-00654/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre les causes de l’incendi en 
un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 
26 de març de 2014
Tram. 356-00667/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre l’incendi del Vendrell (Baix 
Penedès) del 26 de març de 2014
Tram. 356-00668/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre les actuacions 
policials amb relació a l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol 
de 2012 a l’autovia B-24
Tram. 356-00671/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral del Sistema d’Emergències Mèdiques 
davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre l’assistència a una agent dels Mossos 
d’Esquadra que va ésser atropellada el 23 
de juliol de 2012 a l’autovia B-24
Tram. 356-00672/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè presenti les prioritats i les lí-
nies d’actuació de la Direcció General de la 
Policia
Tram. 356-00743/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.
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Sol·licitud de compareixença del director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre l’incendi de Tivissa (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 356-00748/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de compareixença del delegat 
territorial del Govern de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre davant la Comissió d’Interi-
or perquè informi sobre l’incendi de Tivissa 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 356-00749/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Jar-
dí Pinyol, alcalde de Tivissa (Ribera d’Ebre), 
davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre l’incendi de Tivissa
Tram. 356-00750/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 19, tinguda el 
17.07.2014, DSPC-C 465.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 15, 
tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 466.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Proposta de compareixença de Jordi Agustí 
i Vergés, director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, davant la Comissió de la Sindicatu-
ra de Comptes amb relació al procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, so-
bre l’Agència Catalana de l’Aigua, correspo-
nent al 2010
Tram. 362-00005/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
núm. 14, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 471.
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Proposta de compareixença de Manuel Her-
nández, exdirector de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, davant la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes amb relació al procediment re-
latiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, so-
bre l’Agència Catalana de l’Aigua, correspo-
nent al 2010
Tram. 362-00007/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
núm. 14, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 471.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el 
conseller de la Presidència sobre el Pla anu-
al de cooperació al desenvolupament 2014
Tram. 355-00129/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, 
tinguda el 18.07.2014, DSPC-C 468.

Sessió informativa de la Comissió d’Interi-
or amb el conseller d’Interior sobre l’activi-
tat de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de 
Persones Desaparegudes del Departament 
d’Interior
Tram. 355-00143/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

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

Compareixença de Francesc Pena, conseller 
delegat de la Xarxa Audiovisual Local, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00642/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença de Roger Loppacher i Cre-
huet, president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi-
litat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00643/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.



28 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 375

4.53.15. INFORMACIó 149

Compareixença de Brauli Duart i Llinares, 
president de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00644/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’una representació del 
Consell Assessor de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunica-
ció i la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual
Tram. 353-00646/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’Isona Passola, presiden-
ta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00647/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença de Jordi Escalé i Castelló, 
director gerent del Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informació, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00648/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 39 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 467.

Compareixença de Carles Ayats, president 
de l’Associació Catalana de Premsa Comar-
cal, amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00649/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’Alfons Udina, president de 
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comu-
nicació, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audio-
visual
Tram. 353-00650/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.
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Compareixença de Lluís Gendrau, president 
de l’Associació de Publicacions Periòdiques 
en Català, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audio-
visual
Tram. 353-00651/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’Albert Serra Martín, direc-
tor de l’Institut de Governança i Direcció Pú-
blica d’ESADE, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00657/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’una representació del 
consell professional de Televisió de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00658/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 39 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 467.

Compareixença d’una representació del co-
mitè professional de Catalunya Ràdio amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00659/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’una representació de la 
Secció Sindical de Comissions Obreres a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00661/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’Albert Toda Corominas, 
secretari del Sector de Gràfiques i Comu-
nicació de la Unió General de Treballadors, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00662/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.
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Compareixença d’una representació del co-
mitè d’empresa de Canal 9 amb relació al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00665/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Dones Periodistes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir 
la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació i la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00668/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’una representació de Te-
leespectadors Associats de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00676/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença de Lluís Borrell amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00677/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença de Joan Majó, ex-director 
general de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00678/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença de Joan Manuel Tresser-
ras i Gaju amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audio-
visual
Tram. 353-00679/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.
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Compareixença de Maria Corominas amb 
relació al Projecte de llei pel qual es modi-
fiquen diverses lleis en matèria audiovisual 
i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació i la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00680/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença de Raimon Masllorens i Es-
cubós, president de Productors Audiovisu-
als Federats, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en ma-
tèria audiovisual i de publicitat institucional 
per a afavorir la transparència i la sostenibi-
litat del sector de la comunicació i la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual
Tram. 353-00681/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’una representació de Me-
diapro amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audio-
visual
Tram. 353-00682/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.07.2014, 
DSPC-C 457.

Compareixença de Tono Folguera, presi-
dent de l’Associació Pro-Docs, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00683/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’una representació d’Aber-
tis Telecom, SA, amb relació al Projecte de 
llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació i la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 353-00684/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença de Josep Mitjà, fundador de 
Wuaki.tv, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació i la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audio-
visual
Tram. 353-00685/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

https://es.wuaki.tv/
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Compareixença de Joan Sabaté,director ge-
neral de la Fundació Audiències de la Comu-
nicació i la Cultura (Fundacc), amb relació 
al Projecte de llei pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 2/2012, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 353-00686/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 467.

Compareixença del síndic d’Aran amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00687/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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. 353-00688/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de José Enrique Arró, con-
seller d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natu-
ral del Conselh Generau d’Aran, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00689/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença d’Enrique Pérez Llas, di-
rector executiu del Conselh Generau d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00690/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Jusèp-Loís Sans Soca-
sau, cap de Política Lingüística del Conselh 
Generau d’Aran, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00691/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Jèp de Montoya e Parra, 
historiador, lingüista i responsable de cultu-
ra i patrimoni del Conselh Generau d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00692/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença d’Àlex Moga Vidal, alcalde 
de Vielha e Mijaran, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00693/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.
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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. 353-00694/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença d’Emilio Medan Ane, alcal-
de de Les, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 353-00695/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença del síndic de greuges amb 
relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 353-00696/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença d’Albert Alins i Abad, dele-
gat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00697/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Pau Perdices Pla, dipu-
tat a la Diputació de Lleida, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00698/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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. 353-00699/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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. 353-00700/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença d’Alfredo Galán Galán, di-
rector del Departament de Dret Administra-
tiu i Dret Processal de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 353-00701/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.
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Compareixença de Juan Manuel Trayter Ji-
ménez, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat de Girona, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00702/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Pau Sans Mas, llicenciat 
en dret per la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 353-00703/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Joan Vintró i Castells, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00704/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Nora Muntañola Thorn-
berg, professora d’antropologia social a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei del règim espe-
cial d’Aran
Tram. 353-00705/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Joan Botella Corral, ca-
tedràtic de ciència política de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00706/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Daniel Clemente Casa-
do, membre d’Aran peth sòn Ensenhament, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00707/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença d’una representació de l’As-
semblea Nacional Catalana a Aran amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00708/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Marçal Girbau Garcia, 
responsable de l’Ostal d’Occitània de Tolosa 
i expert en l’Euroregió, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00709/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.
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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. 353-00710/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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. 353-00711/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença d’una representació d’Inici-
ativa per Occitània amb relació a la Proposi-
ció de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00712/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Ferriol Macip, en repre-
sentació de «Jornalet» i de l’Associació per 
la Difusió d’Occitània a Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00713/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença d’Aitor Carrera, de la Càte-
dra d’Estudis Occitans de la Universitat de 
Lleida, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 353-00714/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença d’una representació de Li-
bertat! Aran i de Libertat! Bearn amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00715/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català d’Estudis Occitans amb re-
lació a la Proposició de llei del règim espe-
cial d’Aran
Tram. 353-00716/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Rafel Sicheu-Bazin, en 
representació de l’Associació Internacional 
d’Estudis Occitans de la Universitat d’Osna-
brük (Alemanya), amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00717/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.
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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. 353-00718/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de José Calbetó Giménez, 
vicepresident honorari de Turisme del Con-
sell General d’Aran, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00719/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença d’Ester Sirat Sanglada, vi-
cepresidenta del Partit Popular d’Aran, amb 
relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 353-00720/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

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. 353-00721/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Francesc Xavier Boya i 
Alòs, exsíndic d’Aran, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00722/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Rufino Martínez Cau, ex-
pert en Administració local, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00723/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Julián Sanllehy Caubet, 
guarda del refugi de Saboredo, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00724/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Jusèp Amiell Solè, sa-
cerdot i escriptor aranès, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00725/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.
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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. 353-00726/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Jael Pozo Lozano, repre-
sentant dels Verds d’Andorra i presidenta de 
la Comissió de Cultura, Medi Ambient, Agri-
cultura i Sostenibilitat del Comú de la Mas-
sana, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 353-00727/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de Xavier Bernadí i Gil, di-
rector de l’Oficina per al Desenvolupament 
de l’Autogovern, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00728/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 39, tinguda el 16.07.2014, DSPC-C 457.

Compareixença de la directora general de 
Política Lingüística davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a informar sobre les lí-
nies de treball d’aquesta direcció general i 
del Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica
Tram. 357-00252/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, tinguda el 17.07.2014, DSPC-
C 466.

Compareixença de la directora general de 
Cooperació al Desenvolupament i responsa-
ble de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a presentar les línies mestres del seu mandat
Tram. 357-00599/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 18.07.2014, DSPC-C 468.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Diabètics de Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre els 
malalts amb diabetis
Tram. 357-00626/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 464.

Compareixença de Josep Maria Antó Bo-
qué, director del Centre de Recerca en Epi-
demiologia Ambiental, davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui les conseqüències 
dels alts índexs de contaminació atmosfèri-
ca de la Regió Metropolitana de Barcelona
Tram. 357-00627/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 464.

Compareixença de la directora general de 
Política Lingüística davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a informar sobre la si-
tuació del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
Tram. 357-00681/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, tinguda el 17.07.2014, DSPC-
C 466.
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària, tinguda el 17.07.2014, 
DSPC-C 462.

Compareixença del director general de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments da-
vant la Comissió d’Interior per a informar 
sobre el manteniment i les condicions de se-
guretat i salubritat dels parcs de bombers
Tram. 357-00714/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
19, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 465.

Compareixença de Laura Borràs, directora 
de la Institució de les Lletres Catalanes, da-
vant la Comissió de Cultura i Llengua per a 
informar sobre el Portal de les Lletres Cata-
lanes
Tram. 357-00715/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 466.

Compareixença d’una representació de l’Or-
questra Simfònica del Vallès davant la Co-
missió de Cultura i Llengua per a presentar 
els projectes musicals i socials de l’entitat
Tram. 357-00716/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 466.

Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, 
director de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes amb relació al procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre 
l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent 
al 2010
Tram. 363-00005/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
en la sessió núm. 14, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 
471.

Compareixença de Joan Lluís Quer i Cumsi-
lle davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes amb relació al procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre 
l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent 
al 2010
Tram. 363-00006/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
en la sessió núm. 14, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 471.

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposició de llei del sistema educatiu de Ca-
talunya
Tram. 202-00063/10

Obertura de la tramitació

Reg. 73810 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

Acord: de conformitat amb el que estableixen, concor-
dadament, els articles 1 al 6 de la Llei 1/2006, de 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 100.d) i 
concordants del Reglament, s’acorda d’admetre a trà-
mit la iniciativa; així mateix, de conformitat amb l’ar-
ticle 6.5 s’acorda de comunicar-ho a la Comissió de 
Control i a la Comissió Promotora de la Iniciativa Le-
gislativa Popular, representada per la senyora Maria 
Vinuesa Arbós, perquè la perfeccioni amb la recollida 
d’un mínim de 50.000 signatures degudament auten-
ticades, de conformitat amb el que disposa la damunt 
dita llei.
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Proposició de llei del sistema educatiu  
de Catalunya

Exposició de motius

La Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (LEC) s’ha 
mostrat del tot incapaç de donar una resposta positi-
va al nostre sistema educatiu i ni tan sols ha complert 
amb els seus propis compromisos. La situació de desi-
gualtat entre els centres de titularitat pública i els cen-
tres privats concertats fa que hagi augmentat de mane-
ra perillosa la discriminació educativa i la segregació 
per condicions socioeconòmiques de l’alumnat. Una 
situació socialment regressiva i pedagògicament ne-
gativa, ja que, tal com assenyalen els experts, els sis-
temes segregadors donen pitjors resultats. Segons tots 
els estudis, l’Estat espanyol i Catalunya en concret es-
tan al capdavant de la privatització de l’ensenyament, 
i és el segon país, després de Bèlgica, que té menys 
alumnes a les aules públiques i on el capital privat en 
el sistema educatiu augmenta més significativament.

Amb el desplegament de la LEC, de manera subtil s’ha 
anat apartant famílies, professorat i alumnat de qual-
sevol capacitat de decisió en els centres educatius, s’ha 
anat abandonant el debat pedagògic per concentrar-se 
en la superació de proves d’avaluació externes, s’han 
anat destinant fons públics cap a negocis educatius pri-
vats, s’ha permès la creixent segregació social i sexual 
de l’alumnat, s’ha induït la precarització de la profes-
sió docent, s’ha anat posant el sistema al servei d’inte-
ressos empresarials o supeditat a corrents ideològics 
i finalment, en un context de crisi econòmica, s’han 
propiciat i protagonitzat polítiques de reducció de des-
peses que han perjudicat greument la salut interna del 
nostre sistema educatiu públic i que estan posant en 
perill la seva viabilitat futura.

És per tot això que, en les circumstàncies excepcio-
nals que viu Catalunya, hem de situar com a part del 
debat nacional, la necessitat d’una escola pública de 
qualitat i per a tothom, que reculli l’ideal pedagògic de 
l’escola catalana, com a primer servei públic construc-
tor de ciutadania i que treballa per la cohesió social i 
la igualtat d’oportunitats. Això és, una ciutadania de-
mocràtica, lliure, igualitària i solidària. I, d’acord amb 
aquesta intenció, i conforme l’art. 131 de l’Estatut, cal 
dotar-nos d’una llei amb capacitat de generar un con-
junt normatiu estable, que afavoreixi la majoria de la 
ciutadania, consensuada per la comunitat educativa i 
amb la declarada voluntat de servei per a les noves ge-
neracions. Una llei que posi l’educació pública (de titu-
laritat i gestió pública) al centre d’un projecte allibera-
dor i de justícia social per a Catalunya.

Article 1. Objecte

1. Aquesta proposició de Llei té per objecte establir 
una nova Llei del Sistema Educatiu de Catalunya que 
reguli, des del 0-3 fins a la Universitat, una educació 
pública de qualitat, en català, lliure, democràtica, in-

tegral, crítica, gratuïta, no discriminatòria, universal, 
equitativa, laica, coeducadora, intercultural, compen-
sadora de les desigualtats, inclusiva, cohesionadora, 
participativa, autogestionada i que vagi des de l’esco-
la bressol fins a la universitat i l’educació continuada.

2. El català és normalment la llengua d’ús a l’ensenya-
ment i la llengua de comunicació habitual entre la co-
munitat educativa i la immersió lingüística el mètode 
utilitzat. S’han d’estudiar mesures d’incentivació per 
afavorir el seu ús social en les relacions humanes als 
centres. Cal que la llengua catalana sigui un element 
cohesionador de les diferents realitats lingüístiques i 
culturals presents a les escoles.

Article 2. Dret a l’educació i sistema educatiu

1. Tota persona té dret a l’educació. Per garantir aquest 
dret, els poders públics estan obligats a oferir una úni-
ca xarxa de centres i serveis de titularitat i gestió pú-
bliques, subjecta als valors i les pràctiques democrà-
tiques.

2. Els poders públics estan obligats a garantir que a les 
universitats es puguin desenvolupar la investigació i la 
transferència del coneixement que permetin la cons-
trucció d’una societat justa, lliure i democràtica. La in-
vestigació mai anirà en detriment de la docència.

3. Tots els ensenyaments públics, des de l’escola bres-
sol fins a la universitat, han de ser gratuïts i ningú no 
podrà ser privat del dret a l’educació. Hi haurà neces-
sàriament una oferta suficient de places públiques. Cal 
que la gratuïtat sigui real i cobreixi les necessitats de 
l’alumnat d’aquesta xarxa pública pel que fa a les ma-
trícules, el material escolar, els menjadors, les estades 
en altres països, el transport... En cap cas s’han d’ac-
ceptar aportacions d’empreses privades.

4. Als ensenyaments postobligatoris i superiors s’ha 
d’arbitrar un sistema de beques-salari per garantir-hi 
l’accés.

Article 3. De les administracions

1. La Generalitat és l’administració competent en to-
tes les etapes educatives de l’escola 0-3, i tots els es-
pais que atenguin la petita infància, educació infantil, 
primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació 
professional de grau mitjà i de grau superior, ensenya-
ment oficial d’idiomes, camps d’aprenentatge, serveis 
educatius, educació especial, ensenyaments artístics, 
escoles de persones adultes i universitats.

2. Els centres educatius i les universitats públiques han 
de dependre econòmicament, laboralment i normati-
vament de la Generalitat, que ha d’establir elements 
de col·laboració en la planificació dels serveis com-
plementaris amb municipis i consells comarcals. Així 
mateix, els municipis podran tenir competències sobre 
planificació, ensenyaments no reglats i educació en el 
lleure amb la supervisió de la Generalitat.
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3. En cap cas es podrà cedir la gestió dels centres pú-
blics a entitats privades. I pel que fa a l’àmbit univer-
sitari no es poden destinar fons públics a fundacions 
i entitats privades que ofereixin estudis universitaris 
(graus, màsters, doctorats).

4. L’administració local ha de tenir una participació 
rellevant en totes les etapes educatives, especialment 
en aquelles que requereixen d’un element important de 
proximitat, amb la supervisió de la Generalitat que ha 
de vetllar per la igualtat d’oportunitats.

Article 4. Gestió democràtica

1. La gestió dels centres educatius ha de seguir ne-
cessàriament criteris democràtics i una pràctica par-
ticipativa. Les decisions de gestió de caràcter econò-
mic, organitzatiu i pedagògic han de ser adoptades als 
claustres i les que corresponguin al Consell Escolar 
entès com a òrgan representatiu de les assemblees dels 
diferents sectors de la comunitat educativa.

2. Aquelles decisions que afectin la comunitat educati-
va en el seu conjunt s’han d’adoptar al Consell Escolar. 
Tant claustres com consells escolars tenen la conside-
ració d’òrgans de govern i s’ha de promoure la partici-
pació del conjunt dels membres que representen en les 
decisions quotidianes.

3. Les direccions han de ser proposades pel claustre 
per sufragi universal directe, mitjançant vot secret i 
ratificades pel Consell Escolar de Centre. Només po-
den ser elegibles els membres del claustre. Les elecci-
ons s’han de celebrar cada quatre anys. Les coordina-
cions han de ser elegides per votació directa per cada 
estructura horitzontal que correspongui (cicles, depar-
taments, claustres...)

4. Cal entendre la gestió dels centres com la praxis 
d’una escola democràtica, en el sentit que l’educació, 
més que l’aprenentatge d’uns continguts curriculars 
complexos, esdevé un espai en què la ciutadania aprèn 
a gestionar, des de l’escola, una societat amb voluntat 
democràtica, des de la qual s’ha d’estimular la partici-
pació política i col·lectiva en els afers públics i privats.

5. A les universitats públiques, la gestió ha de seguir 
els mateixos criteris democràtics. Així, els equips de 
govern de facultats i universitats s’han d’elegir per su-
fragi universal i la ponderació del vot s’ha d’equilibrar 
de manera que els col·lectius dels treballadors/es labo-
rals i temporals i l’alumnat tinguin el mateix pes que 
altres figures laborals com els catedràtics o la plantilla 
permanent. Cap òrgan decisori o de govern a les uni-
versitats podrà tenir com a membres persones repre-
sentants del món empresarial, només representants de 
la societat civil hi podran ser presents.

6. S’ha de vetllar perquè les dones estiguin tan pre-
sents com els homes en els òrgans decisoris, de co-
ordinació i de direcció. A les escoles d’infantil i pri-
mària, fonamentalment, s’han de proposar polítiques 

que afavoreixin la presència d’homes per tal que en 
aquests àmbits es reprodueixi la representació de gè-
nere que hi ha a la societat.

7. S’han d’establir mesures de conciliació de temps la-
boral i familiar, tant per a dones com per a homes, que 
tinguin en compte les necessitats dels infants en les di-
ferents etapes educatives.

Article 5. Autonomia i participació

1. L’autonomia s’entén com l’adaptació pedagògi-
ca que realitzen els centres i la comunitat educativa, 
segons les seves necessitats, en el marc de la igualtat 
d’oportunitats i sobre una base comuna de currículum, 
llocs de treball, organització estructural i dotació de 
recursos. A partir d’aquesta anàlisi, els claustres i els 
consells escolars adopten totes les mesures de caràcter 
formatiu i organitzatiu que considerin necessàries per 
tal de portar a terme el projecte educatiu, sempre que 
això no suposi la creació de centres de diferent catego-
ria i diferent pressupost.

2. En cap cas l’autonomia ha de comportar càrregues 
burocràtiques innecessàries o mètodes arbitraris de 
selecció d’alumnat o professorat.

3. S’han d’afavorir els projectes d’innovació educa-
tiva i la seva promoció. Aquests projectes hauran de 
ser aprovats pel claustre en funció de les necessitats 
de l’alumnat del centre i del seu projecte curricular i 
l’administració facilitarà els recursos necessaris. L’ob-
jectiu de la innovació pedagògica no ha de ser crear 
diferències de qualitat entre els centres per entorns so-
cials, sinó generalitzar aquelles pràctiques que demos-
trin ser una millora.

4. S’ha d’afavorir la participació de la comunitat edu-
cativa, considerant que és una aportació que pot enri-
quir el procés educatiu, sempre que no substitueixi la 
responsabilitat de l’administració en la prestació dels 
serveis.

5. En cap cas aquesta participació podran fer-la funda-
cions i/o empreses privades. No s’acceptarà la ingerèn-
cia d’empreses privades en la gestió del centre.

6. La investigació i la transferència de coneixement en 
l’àmbit universitari ha d’estar en mans dels grups d’in-
vestigació que han de disposar de finançament públic 
per desenvolupar aquella recerca que sigui d’interès 
per al benestar de tots els membres de la societat. Els 
equips de recerca de les universitats no poden posar 
els seus recursos al servei del benefici exclusiu de les 
empreses.

Article 6. Avaluació

1. S’entén per avaluació el procés de caràcter formatiu 
que té com a objecte fer una diagnosi de la marxa dels 
centres, detectar-ne les mancances i proposar soluci-
ons. L’avaluació no pot servir per seleccionar l’alum-
nat o fer classificacions de centres. L’entrada a la uni-



28 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 375

4.89. INFORMACIó 162

versitat no estarà condicionada ni per notes de tall ni 
per proves selectives, totes les persones tenen dret a 
accedir als estudis que desitgin.

2. A l’alumnat se li ha d’aplicar el model d’avaluació 
continuada com a únic instrument de valoració i tam-
bé com a instrument que permeti estudiar la seva evo-
lució des del seu punt de partida i fer possible una ade-
quada adaptació dels continguts curriculars.

3. En l’àmbit universitari s’ha d’aplicar l’avaluació 
continuada per a la superació de les diferents assig-
natures. L’avaluació continuada implica que l’alumnat 
faci un seguiment continuat de les assignatures, però 
s’ha respectar sempre que l’estudiant pugui combinar 
l’activitat acadèmica dins de l’aula, amb activitats so-
cials, polítiques, culturals i laborals fora de l’aula. Al-
hora, també s’han d’oferir altres sistemes d’avaluació a 
l’alumnat per donar resposta a les necessitats de conci-
liació laboral i familiar.

4. S’ha de promoure un model d’autoavaluació del pro-
fessorat que detecti les diverses mancances i necessi-
tats en la pràctica escolar i que serveixi de base per 
millorar l’acció educativa. L’administració educativa 
ha de posar a l’abast de mestres i professors una ofer-
ta formativa que estimuli els sabers individuals i col-
lectius dels equips per tal que aquesta millora es pugui 
portar a terme.

5. En l’àmbit universitari, les avaluacions de l’activi-
tat investigadora, de la transferència del coneixement 
s’han de dur a terme a terme per altres membres de 
la comunitat universitària, especialitzats en el mateix 
àmbit de coneixement (i no per agències externes) que 
faran orientacions constants, amb esperit cooperatiu, 
fomentant la continuïtat de les trajectòries acadèmi-
ques.

6. L’avaluació, doncs, ha de ser una activitat orientada 
a la millora de l’alumnat, la funció educativa, els cen-
tres i el sistema educatiu, en totes les etapes. En cap 
cas es pot utilitzar com a instrument de propaganda 
o de pressió política, social o laboral. D’altra banda, 
es combinaran formes de coavaluació i autoavaluació, 
procurant que sigui una activitat transparent i demo-
cràtica.

Article 7. Professorat

1. S’estableix que el professorat ha de formar part de la 
Funció Pública i estarà subjecte al règim administra-
tiu, des del 0-3 fins a la universitat. La jornada de tre-
ball ha de ser sempre i per a tothom a temps complet o 
a mitja jornada, sens perjudici de les jornades de tre-
ball inferiors que es puguin derivar de qualsevol altre 
dret legal. La resta de treballadores i treballadors que 
desenvolupin la seva feina dins dels centres educatius 
han de dependre laboralment de la Generalitat.

2. Per exercir com a docent cal, a més de disposar dels 
requisits de formació, accedir a la funció pública do-

cent mitjançant un procés objectiu i transparent i que 
valori mèrits i capacitats. En cap cas es pot seleccionar 
arbitràriament via currículum o entrevista personal.

3. Les places no ocupades per personal funcionari 
de carrera han de ser les mínimes funcionals i poden 
ser cobertes per professorat interí o substitut a partir 
d’una borsa de treball constituïda per docents amb la 
formació requerida, i ordenada d’acord amb criteris 
objectius de formació i experiència. En ensenyaments 
reglats no universitaris o d’especialistes de formació 
professional, s’exclou qualsevol dedicació inferior a 
una jornada de treball d’un 50%.

4. Pel que fa a l’adjudicació de places en l’àmbit uni-
versitari, s’ha de fer de tal manera que els tribunals 
(formats majoritàriament per docents d’escala igual o 
superior a la que s’adjudica i externs a la universitat 
que la convoca) atenguin exclusivament als mèrits do-
cents i de recerca dels candidats. Es consideraran mè-
rits aquelles aportacions que es facin en el marc aca-
dèmic, però també en col·laboració amb la societat i la 
comunitat.

5. En el marc de la negociació col·lectiva s’han d’esta-
blir el conjunt de condicions de treball, de conciliació 
familiar i jubilació del personal docent i de la resta de 
treballadors i treballadores dels centres educatius.

Article 8. Inversió i finançament

1. S’ha destinar un mínim del 6% del producte interior 
brut a l’ensenyament públic.

2. Tots els diners públics aniran a finançar els centres 
de titularitat pública. La subvenció, via concerts, dels 
centres privats anirà disminuint progressivament fins 
a la seva desaparició total.

3. La repartició del pressupost ha de ser en funció de 
les necessitats dels centres i ha de garantir l’atenció 
en condicions de qualitat de tot l’alumnat alhora que 
ha de vetllar perquè el grau de dificultat de l’alumnat 
i les condicions culturals i econòmiques de la zona no 
suposin cap impediment per a la igualtat d’oportuni-
tats. Per compensar desigualtats s’ha de pactar, amb 
els agents educatius, una discriminació positiva en el 
repartiment dels recursos.

Article 9. Dels concerts educatius

1. L’objectiu d’aquesta llei és la progressiva implantació 
d’un sistema educatiu català que tingui una única xarxa 
pública, de titularitat i gestió públiques. Per aconseguir 
aquest objectiu s’han reduir progressivament els con-
certs educatius durant un període màxim de 10 anys, 
començant per aquells centres que cobren quotes molt 
altes i els que segreguen per qüestió de sexe.

2. S’han d’arbitrar mesures per tal que aquell profes-
sorat de centres privats concertats que vulgui entrar a 
formar part de la xarxa pública ho pugui fer.
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Article 10. De les escoles bressol municipals

La Generalitat assumirà de nou les competències i la 
seva responsabilitat en les escoles bressol, garantirà 
una xarxa d’escoles de gestió pública i establirà uns 
criteris que no permetin la subcontractació d’empreses 
privades per a la seva gestió.

Article 11. De la relació amb les famílies

Es considera que les famílies han de participar activa-
ment en la vida escolar a partir dels òrgans de gestió 
propis dels centres educatius i en els espais que cada 
centre hagi d’articular en funció del seu context

Disposicions transitòries

Primera

En un període transitori, que no podrà ultrapassar els 
deu cursos naturals posteriors a l’aprovació d’aquesta 
Llei, s’arbitrarà un sistema que faci possible la integra-
ció dels centres privats concertats que ho vulguin a la 
xarxa pública. Durant aquest període el Departament 
d’Ensenyament no podrà establir cap nou concert i els 
centres concertats no podran cobrar quotes sota cap 
concepte. Aquells centres que no s’acullin a les condi-
cions per integrar-se a la xarxa pública, passaran a ser 
completament privats.

Segona

En un període de deu anys la Generalitat ha d’assumir 
de nou les competències i la seva responsabilitat en les 
escoles bressol, garantir una xarxa d’escoles de gestió 
pública i establir uns criteris que no permetin la sub-
contractació d’empreses privades per a la seva gestió.

Disposicions derogatòries

1. Es deroga l’actual Llei d’Educació de Catalunya (LEC)

2. Resten derogats els articles de la Llei d’Universitats 
que són incompatibles amb la nova Llei del Sistema 
Educatiu de Catalunya.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Llei entrarà en vigor el curs següent a la se-
va aprovació i els seus efectes econòmics en l’exercici 
pressupostari següent al de la seva aprovació.

Segona

Es faculta al Govern de la Generalitat per adoptar les 
mesures legals necessàries i immediates per l’aplica-
ció de la present Llei d’Educació.

Tercera

Les normes reglamentàries que no s’oposin a la pre-
sent Llei continuen vigents.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Cessament de personal eventual del Parla-
ment de Catalunya

Resolució

Resolució de cessament de Francisco  
Aranda Vargas com a personal eventual  
del Parlament de Catalunya

En data 1 de gener de 2013, Francisco Aranda Vargas 
va ésser nomenat secretari de la Secretaria Primera de 
la Mesa del Parlament, com a personal eventual.

Atès que s’ha produït el cessament en el càrrec de l’au-
toritat que el va proposar.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 

Fer cessar Francisco Aranda Vargas, secretari de la 
Secretaria Primera de la Mesa del Parlament, com a 
personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els ser-
veis 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 novem-
bre, 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 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal 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 juris-
dicció contenciosa administrativa.
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Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.95. ALTRES INFORMACIONS

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

Acta de la presa de possessió del càrrec

Acta de la presa de possessió de tres membres 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Al Palau del Parlament, el dia 15 de juliol de 2014, a 
la una del migdia i dos minuts, davant la presidenta 
del Parlament, Núria de Gispert i Català, en presència 
de membres de la Mesa del Parlament, de portaveus i 
diputats dels grups parlamentaris i de la secretària ge-

neral del Parlament, i amb l’assistència de membres, 
expresidents i exmembres del Consell de l’Audiovisu-
al de Catalunya, del president del Consell de Garanti-
es Estatutàries, del síndic major de la Sindicatura de 
Comptes, del secretari de Comunicació del Govern 
i d’altres convidats, han pres possessió del càrrec de 
membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
Salvador Alsius Clavera, Yvonne Griley i Martínez i 
Eva Parera Escrichs.

La secretària general del Parlament ha llegit la reso-
lució del Ple del Parlament per la qual es designen els 
membres esmentats del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, als quals la presidenta del Parlament ha 
lliurat la credencial que n’acredita el nomenament. 
Tot seguit, el president del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya ha adreçat unes paraules als assistents. La 
presidenta del Parlament ha clos l’acte desitjant a les 
persones que han pres possessió del càrrec una tasca 
plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a un quart de dues del migdia i quatre 
minuts.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014

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


	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10.	Resolucions
	Resolució 739/X del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari
	Tram. 255-00004/10
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 365)

	Resolució 740/X del Parlament de Catalunya, sobre la protecció especial del parc natural de la conca lacustre de Banyoles
	Tram. 250-01052/10
	Adopció

	Resolució 741/X del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport de persones
	Tram. 250-01096/10
	Adopció

	Resolució 742/X del Parlament de Catalunya, sobre la incorporació de Manlleu, Torelló i Ripoll al sistema tarifari integrat i sobre el millorament dels serveis ferroviaris a Osona i el Ripollès i la coordinació amb els serveis de transport per carretera a
	Tram. 250-01097/10
	Adopció

	Resolució 743/X del Parlament de Catalunya, sobre l’autopista AP-7 al pas per Figueres
	Tram. 250-01099/10
	Adopció

	Resolució 744/X del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment de noves mesures de racionalització i millora dels processos d’urbanització per a aconseguir els objectius de la Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanís
	Tram. 250-01102/10
	Adopció

	Resolució 745/X del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació del servei de rodalia de Tarragona fins a Vilafranca del Penedès
	Tram. 250-01113/10
	Adopció

	Resolució 746/X del Parlament de Catalunya, sobre l’addició de la indicació de les platges de Coma-ruga en el panell informatiu de la sortida 3 de la carretera C-32
	Tram. 250-01114/10
	Adopció

	Resolució 747/X del Parlament de Catalunya, sobre l’arranjament de la carretera que connecta el nucli del Pla de la Font amb la carretera de Gimenells, Sucs i Almacelles
	Tram. 250-01126/10
	Adopció

	Resolució 748/X del Parlament de Catalunya, de suport als petits estalviadors afectats pel frau de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles i Arte y Naturaleza Gespart
	Tram. 250-00992/10
	Adopció

	Resolució 749/X del Parlament de Catalunya, sobre la destinació de la recaptació de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica a un fons de reequilibrament territorial
	Tram. 250-01003/10
	Adopció

	Resolució 750/X del Parlament de Catalunya, sobre la transposició de la Directiva 2006/123/CE, relativa a les màquines recreatives de tipus A
	Tram. 250-01015/10
	Adopció

	Resolució 751/X del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de serveis bancaris a les poblacions rurals
	Tram. 250-01127/10
	Adopció

	Resolució 752/X del Parlament de Catalunya, sobre el protocol de dotació i especificació dels mitjans tècnics i materials de la brigada mòbil i de les àrees regionals de recursos operatius
	Tram. 250-00935/10
	Adopció

	Resolució 753/X del Parlament de Catalunya, sobre la planificació d’equipaments, comandaments i dispositius de seguretat pública
	Tram. 250-00909/10
	Adopció

	Resolució 754/X del Parlament de Catalunya, sobre l’estat de les comissaries, les àrees de detinguts i altres dependències del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00955/10
	Adopció

	Resolució 755/X del Parlament de Catalunya, de rebuig dels missatges del web Nova Terra Lliure
	Tram. 250-01057/10
	Adopció

	Resolució 756/X del Parlament de Catalunya, sobre la definició d’«escarni» feta per diversos tribunals de justícia
	Tram. 250-00967/10
	Adopció

	Resolució 757/X del Parlament de Catalunya, l’aplicació de l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 250-00798/10
	Adopció

	Resolució 758/X del Parlament de Catalunya, sobre el poblat ibèric de Burriac, a Cabrera de Mar
	Tram. 250-01078/10
	Adopció

	Resolució 759/X del Parlament de Catalunya, de suport a la candidatura per a la inscripció de la Festa dels Reis d’Igualada a la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO
	Tram. 250-01106/10
	Adopció

	Resolució 760/X del Parlament de Catalunya, sobre el pagament de les subvencions del Departament de Cultura a activitats d’artistes
	Tram. 250-01108/10
	Adopció

	Resolució 761/X del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
	Tram. 250-00939/10
	Adopció

	Resolució 762/X del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls i l’aplicació de mesures per a una alimentació saludable a les escoles
	Tram. 250-00960/10
	Adopció

	Resolució 763/X del Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
	Tram. 250-01082/10
	Adopció

	Resolució 764/X del Parlament de Catalunya, sobre la prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reconegut en la borsa de treball de personal docent
	Tram. 250-00984/10
	Adopció

	Resolució 765/X del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’un institut a Martorell
	Tram. 250-01123/10
	Adopció

	Resolució 766/X del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat d’oportunitats d’accés al transport escolar i de suport a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Joan Maragall de Rubí
	Tram. 250-01008/10
	Adopció

	Resolució 767/X del Parlament de Catalunya, sobre les ràtios d’alumnes a les escoles públiques
	Tram. 250-01012/10
	Adopció

	Resolució 768/X del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment d’una oferta pública accessible i de qualitat a les escoles municipals d’ensenyament musical i artístic
	Tram. 250-01025/10
	Adopció

	Resolució 769/X del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola Mirades, de Torredembarra
	Tram. 250-01100/10
	Adopció

	Resolució 770/X del Parlament de Catalunya, sobre l’alliberament de les preses palestines de les presons israelianes i l’eliminació de les detencions administratives
	Tram. 250-01125/10
	Adopció

	Resolució 771/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeix el vicepresident de la Junta de Museus de Catalunya
	Tram. 284-00022/10
	Adopció

	Resolució 772/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeixen tres vocals de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya
	Tram. 284-00019/10
	Adopció

	Resolució 773/X del Parlament de Catalunya, per la qual es designa un senador que ha de representar la Generalitat al Senat
	Tram. 280-00002/10
	Adopció


	1.15.	Mocions
	Moció 135/X del Parlament de Catalunya, sobre el comerç
	Tram. 302-00191/10
	Aprovació

	Moció 136/X del Parlament de Catalunya, sobre els infants en situació de vulnerabilitat
	Tram. 302-00188/10
	Aprovació

	Moció 137/X del Parlament de Catalunya, sobre les policies locals i la col·laboració i coordinació amb la resta de cossos de policia
	Tram. 302-00190/10
	Aprovació

	Moció 138/X del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció sanitària del sistema sanitari públic
	Tram. 302-00192/10
	Aprovació

	Moció 139/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels hospitals
	Tram. 302-00193/10
	Aprovació


	1.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de la pobresa
	Tram. 300-00200/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre l’execució dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives per al 2015
	Tram. 300-00201/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre el transport ferroviari i els centres logístics
	Tram. 300-00202/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a bastir les estructures d’estat necessàries per a la transició nacional
	Tram. 300-00203/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del reial decret que garanteix el dret dels alumnes a rebre l’ensenyament en totes les llengües oficials a Catalunya
	Tram. 300-00204/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions
	Tram. 300-00205/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre l’assignació pressupostària per a sanitat i les previsions per al 2015
	Tram. 300-00206/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a la gent gran
	Tram. 300-00207/10
	Substanciació



	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 el Portal de les Lletres Catalanes
	Tram. 250-00944/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per a afrontar la manca de mitjans dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00970/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la continuïtat del centre de comandament dels Mossos d’Esquadra al Pirineu
	Tram. 250-00973/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 de les escoles Mare de Déu del Rocío i La Vinyala, de Sant Vicenç dels Horts
	Tram. 250-00981/10
	Retirada

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
	Tram. 250-00983/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre l’obertura de línies educatives de tarda en l’educació obligatòria
	Tram. 250-00989/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’educació secundària a Martorell
	Tram. 250-00998/10
	Rebuig

	Propostes de resolució sobre unes declaracions del col·lectiu Mossos per la Independència
	Tram. 250-01006/10
	Rebuig

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

	Proposta de resolució sobre la dotació dels mossos d’esquadra amb pistoles immobilitzadores Taser
	Tram. 250-01085/10
	Rebuig

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

	Proposta de resolució sobre la base de dades del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 250-01087/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre el trasllat de la festa de la Comunitat Autònoma de Catalunya al 23 d’abril
	Tram. 250-01090/10
	Rebuig
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	Nomenament d’una relatora
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	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 561/X, sobre l’Informe de fiscalització 27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem), corresponent al 2009 i al 2010
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	Tram. 290-00512/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 572/X, sobre l’Acord nacional per a afrontar l’epidèmia del virus de la immunodeficiència humana a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat amb aquest virus
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	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 596/X, sobre l’atenció als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
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	Tram. 290-00631/10
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	Tram. 354-00310/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’activitat de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes del Departament d’Interior
	Tram. 354-00311/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el compliment de la resolució adoptada en el ple sobre la situació de la joventut
	Tram. 354-00312/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la situació i les perspectives de les policies locals
	Tram. 354-00313/10
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	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de la secretària general de Cultura o del responsable en qui delegui amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01452/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de la secretària general d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o del responsable en qui delegui amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels a
	Tram. 352-01453/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Genís Matabosch, director del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla
	Tram. 352-01454/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Leonardo Anselmi, en representació de la Fundació Franz Weber, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01455/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Mulà, en representació de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels
	Tram. 352-01456/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Ramon Graell, president de l’Associació de Professionals del Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/200
	Tram. 352-01457/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Urs Pilz, president de l’Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01458/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Blai Mateu, guanyador del Premi Nacional de Circ i del Premi Ciutat de Barcelona 2010, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret l
	Tram. 352-01459/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carmen Méndez, presidenta de l’Associació en Defensa dels Drets dels Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu
	Tram. 352-01460/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pep Garcia, mànager de gires del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01461/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01462/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joyce Hatheway Poole, amb un postdoctorat a la Universitat de Princeton, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/20
	Tram. 352-01463/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marc Bekoff, professor emèrit en ecologia i biologia evolutiva de la Universitat de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel D
	Tram. 352-01464/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carmen Maté, llicenciada en ciències biològiques en la modalitat de zoologia per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animal
	Tram. 352-01465/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
	Tram. 352-01466/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Magda Oranich, advocada i experta en dret de família, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01467/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Mulà, membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona i experta en dret animal i dret ambiental en el sector públic i privat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de prote
	Tram. 352-01468/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Manteca, doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislat
	Tram. 352-01469/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Portabella i Calvete, biòleg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01470/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marta Tafalla, doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu
	Tram. 352-01471/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Garcia, auxiliar sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, ap
	Tram. 352-01472/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Ibáñez Jiménez, estudiant de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
	Tram. 352-01473/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alejandra Garcia, periodista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01474/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Flores, veterinari de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01475/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, etòleg especialista en felins, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01476/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Ramon Graell, president de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legi
	Tram. 352-01477/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Arencón, coordinador del Grup de Defensa del Circ amb Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01478/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marcel Barrera, periodista de la revista «Zirkòlika», amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01479/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Genís Matabosch, director del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisl
	Tram. 352-01480/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Miret Quitllet, ensinistrador de serps, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01481/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ivonne Kludshy, domadora d’elefants, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01482/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bullich, director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret l
	Tram. 352-01483/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Adela Cortina, catedràtica d’ètica i filosofia de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
	Tram. 352-01484/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Martín Lacey, ensinistrador de feres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01485/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Urs Pilz, president de l’Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01486/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lisa Rado Fornaciari, ensinistradora de lleons marins i óssos, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01487/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Enys Faggioni, empresari del Gran Circo Americano, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01488/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Raluy, director del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01489/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Garcia, gestor cultural, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01490/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gaetano Montico, president del Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2
	Tram. 352-01491/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rona Brown, responsable governamental per a la Classical Circus Association, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
	Tram. 352-01492/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julio Revolledo, director de la llicenciatura en arts del circ de la Universitat Mesoamericana de Puebla, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, a
	Tram. 352-01493/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Immanuel Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01494/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eladio Mateo Ayala, advocat especialitzat en dret de l’espectacle, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01495/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Estefania de Mònaco, presidenta de la Federació Mundial de Circ i directora del Festival Internacional de Circ de Montecarlo, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec
	Tram. 352-01496/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01497/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del conseller de Cultura amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01498/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/20
	Tram. 352-01499/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Mulà, en representació de la Fundació Franz Weber, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01500/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Aïda Gascon, en representació d’Anima Naturalis Internacional, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01501/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carla Cornella, en representació de la Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro
	Tram. 352-01502/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Leo Anselmi, en representació de la Campanya Clac, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01503/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jennifer Berengueras, en representació d’Infocircos, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01504/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Querol, en representació del Grup per a l’Estudi de la Violència envers Humans i Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel
	Tram. 352-01505/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marta Tafalla, en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/20
	Tram. 352-01506/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, director de la Càtedra Fundació Afinitty Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels anima
	Tram. 352-01507/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert López, biòleg de l’Associació Minan, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01508/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joyce Hatheway Poole, de la Universitat de Cambridge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01509/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marc Bekoff, professor emèrit d’ecologia i biologia evolutiva de la Universitat de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De
	Tram. 352-01510/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carmen Maté, en representació de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/
	Tram. 352-01511/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Magda Oranich, presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets del Animals del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels a
	Tram. 352-01512/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Manteca, veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01513/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Flores Girón, en representació de Veterinaris, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01514/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, etòleg especialista en felins, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01515/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Turner, biòleg de Born Free Foundation i coordinador de la coalició europea Endcap, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decr
	Tram. 352-01516/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andreu Rivels amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01517/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Ibáñez Jiménez amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01518/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alejandra Garcia amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01519/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marcel Barrera, de la revista «Zirkòlica», amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01520/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Ramon Graell, president de l’Associació de Professionals del Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/200
	Tram. 352-01521/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Fort, en representació de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret leg
	Tram. 352-01522/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Blai Mateu Trias, en representació de la companyia Baró d’Evel Cirk, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01523/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Jané, periodista i crític especialista de circ contemporani, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01524/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Genís Matabosch, director del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisl
	Tram. 352-01525/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Gaspar, director de la Fira del Circ de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01526/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Duarte, president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/200
	Tram. 352-01527/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Cèsar Bona, professor de «El Cuarto Hocico», amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01528/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduardo Barona, en representació de la Fundació Yelcho, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01529/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pierre Enoff amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01530/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Santi Vidal, etòleg de gossos, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01531/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Tomàs Camps, professor de veterinària i etologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decre
	Tram. 352-01532/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Ferrer Caubet, professor de veterinària i etologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat p
	Tram. 352-01533/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Christophe Buhot, president de la Federació de Veterinaris d’Europa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01534/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del director de l’Institut del Teatre amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01535/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Animalista Libera amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01536/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya o de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels anima
	Tram. 352-01537/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat p
	Tram. 352-01538/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Arencón, coordinador del Grup de Defensa del Circ amb Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01539/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marcel Barrera, periodista de la revista «Zirkòlika», amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01540/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Genís Matabosch, director del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisl
	Tram. 352-01541/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Miret Quitllet, ensinistrador de serps, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01542/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ivonne Kludshy, domadora d’elefants, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01543/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bullich, director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret l
	Tram. 352-01544/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Adela Cortina, catedràtica d’ètica i filosofia de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
	Tram. 352-01545/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Martín Lacey, ensinistrador de feres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01546/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Urs Pilz, president de l’Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01547/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença Lisa Rado Fornaciari, ensinistradora de lleons marins i óssos, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01548/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enys Faggioni, adjunt de direcció del Gran Circo Americano, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01549/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Raluy, director del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01550/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Garcia, gestor cultural, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01551/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gaetano Montico, president del Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2
	Tram. 352-01552/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rona Brown, responsable governamental per a la Classical Circus Association, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
	Tram. 352-01553/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julio Revolledo, director de la llicenciatura en arts del circ de la Universitat Mesoamericana de Puebla, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, a
	Tram. 352-01554/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Immanuel Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01555/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eladio Mateo Ayala, advocat especialitzat en dret de l’espectacle, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01556/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Jané i Romeu, professor de teoria, història i dramatúrgia del circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2
	Tram. 352-01557/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01558/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Jané i Romeu, periodista i crític de circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01559/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricard Panadès i Baldrich, gestor cultural i expresident de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels anim
	Tram. 352-01560/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bullich, Tortell Poltrona, Premi Nacional de Cultura en la categoria de circ i Premi Nacional de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels
	Tram. 352-01561/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Vicent Llorca i Barreres, director de la revista «Zirkòlika», amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01562/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joyce Hatheway Poole, amb un postdoctorat a la Universitat de Princeton, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/20
	Tram. 352-01563/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marc Bekoff, professor emèrit d’ecologia i biologia evolutiva de la Universitat de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De
	Tram. 352-01564/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carmen Maté, llicenciada en ciències biològiques en la modalitat de zoologia per la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals
	Tram. 352-01565/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
	Tram. 352-01566/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Mulà, membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01567/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marta Tafalla, doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu
	Tram. 352-01568/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Garcia, auxiliar sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, ap
	Tram. 352-01569/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alejandra Garcia, periodista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01570/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 352-01571/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre el Portal de les Lletres Catalanes
	Tram. 356-00596/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els errors detectats en les sancions imposades per no haver passat la inspecció tècnica de vehicles
	Tram. 356-00647/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la Resolució del director general de la policia de l’11 de març de 2014 i la Instrucció 7/2014, relatives a les absències del lloc de trebal
	Tram. 356-00653/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la decisió del Servei Català de Trànsit de deixar de multar els vehicles que no tenen la inspecció tècnica de vehicles en vigor detec
	Tram. 356-00654/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les causes de l’incendi en un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març de 2014
	Tram. 356-00667/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’incendi del Vendrell (Baix Penedès) del 26 de març de 2014
	Tram. 356-00668/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions policials amb relació a l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012 a l’autovia B-24
	Tram. 356-00671/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general del Sistema d’Emergències Mèdiques davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’assistència a una agent dels Mossos d’Esquadra que va ésser atropellada el 23 de juliol de 2012 a l’autovia B-24
	Tram. 356-00672/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè presenti les prioritats i les línies d’actuació de la Direcció General de la Policia
	Tram. 356-00743/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’incendi de Tivissa (Ribera d’Ebre)
	Tram. 356-00748/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’incendi de Tivissa (Ribera d’Ebre)
	Tram. 356-00749/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Jardí Pinyol, alcalde de Tivissa (Ribera d’Ebre), davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’incendi de Tivissa
	Tram. 356-00750/10
	Rebuig de la sol·licitud

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

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

	Sol·licitud de compareixença de Sixte Cambra, 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
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, cor
	Tram. 362-00005/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Hernández, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, corres
	Tram. 362-00007/10
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2014
	Tram. 355-00129/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’activitat de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes del Departament d’Interior
	Tram. 355-00143/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Francesc Pena, conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat
	Tram. 353-00642/10
	Substanciació

	Compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i l
	Tram. 353-00643/10
	Substanciació

	Compareixença de Brauli Duart i Llinares, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparènc
	Tram. 353-00644/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparè
	Tram. 353-00646/10
	Substanciació

	Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del s
	Tram. 353-00647/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afav
	Tram. 353-00648/10
	Decaïment

	Compareixença de Carles Ayats, president de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibi
	Tram. 353-00649/10
	Substanciació

	Compareixença d’Alfons Udina, president de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la 
	Tram. 353-00650/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Gendrau, president de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i l
	Tram. 353-00651/10
	Substanciació

	Compareixença d’Albert Serra Martín, director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparènci
	Tram. 353-00657/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del consell professional de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibil
	Tram. 353-00658/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació del comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del
	Tram. 353-00659/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Secció Sindical de Comissions Obreres a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a
	Tram. 353-00661/10
	Substanciació

	Compareixença d’Albert Toda Corominas, secretari del Sector de Gràfiques i Comunicació de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa
	Tram. 353-00662/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del comitè d’empresa de Canal 9 amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
	Tram. 353-00665/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibili
	Tram. 353-00668/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
	Tram. 353-00676/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Borrell amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de l
	Tram. 353-00677/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Majó, ex-director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i
	Tram. 353-00678/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la
	Tram. 353-00679/10
	Substanciació

	Compareixença de Maria Corominas amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de
	Tram. 353-00680/10
	Substanciació

	Compareixença de Raimon Masllorens i Escubós, president de Productors Audiovisuals Federats, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la so
	Tram. 353-00681/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Mediapro amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la 
	Tram. 353-00682/10
	Substanciació

	Compareixença de Tono Folguera, president de l’Associació Pro-Docs, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector d
	Tram. 353-00683/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Abertis Telecom, SA, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comuni
	Tram. 353-00684/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Mitjà, fundador de Wuaki.tv, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació
	Tram. 353-00685/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Sabaté,director general de la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (Fundacc), amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
	Tram. 353-00686/10
	Substanciació

	Compareixença del síndic d’Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00687/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00688/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00689/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00690/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00691/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00692/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àlex Moga Vidal, alcalde de Vielha e Mijaran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00693/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00694/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Emilio Medan Ane, alcalde de Les, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00695/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00696/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00697/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pau Perdices Pla, diputat a la Diputació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00698/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00699/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00700/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00701/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00702/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00703/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00704/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00705/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00706/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Daniel Clemente Casado, membre d’Aran peth sòn Ensenhament, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00707/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Assemblea Nacional Catalana a Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00708/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00709/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00710/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00711/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Iniciativa per Occitània amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00712/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ferriol Macip, en representació de «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. 353-00713/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00714/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Libertat! Aran i de Libertat! Bearn amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00715/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Institut Català d’Estudis Occitans amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00716/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Rafel Sicheu-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. 353-00717/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00718/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00719/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ester Sirat Sanglada, vicepresidenta del Partit Popular d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00720/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00721/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Xavier Boya i Alòs, exsíndic d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00722/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Rufino Martínez Cau, expert en Administració local, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00723/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Julián Sanllehy Caubet, guarda del refugi de Saboredo, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00724/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jusèp Amiell Solè, sacerdot i escriptor aranès, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00725/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00726/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de 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. 353-00727/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00728/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre les línies de treball d’aquesta direcció general i del Consorci per a la Normalització Lingüística
	Tram. 357-00252/10
	Substanciació

	Compareixença de la directora general de Cooperació al Desenvolupament i responsable de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar les línies mestres del seu mandat
	Tram. 357-00599/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Diabètics de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre els malalts amb diabetis
	Tram. 357-00626/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Antó Boqué, director del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, davant la Comissió de Salut perquè expliqui les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica de la Regió Metropolitana de Barcelona
	Tram. 357-00627/10
	Substanciació

	Compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre la situació del Consorci per a la Normalització Lingüística
	Tram. 357-00681/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el manteniment i les condicions de seguretat i salubritat dels parcs de bombers
	Tram. 357-00714/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre el Portal de les Lletres Catalanes
	Tram. 357-00715/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Orquestra Simfònica del Vallès davant la Comissió de Cultura i Llengua per a presentar els projectes musicals i socials de l’entitat
	Tram. 357-00716/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al
	Tram. 363-00005/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Lluís Quer i Cumsille davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010
	Tram. 363-00006/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	4.89.	Propostes d’iniciativa legislativa popular
	Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya
	Tram. 202-00063/10
	Obertura de la tramitació


	4.90.	Règim interior
	4.90.10.	Càrrecs i personal
	Cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
	Resolució


	4.95.	Altres informacions
	Procediment per a elegir tres membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
	Tram. 285-00002/10
	Acta de la presa de possessió del càrrec







INFORME SOBRE EL 


PREU DELS 


TRANSPORTS 


PÚBLICS 







Síndic de Greuges de Catalunya


1a edició: Juliol de 2014
Informe sobre el preu dels transports públics
Maquetació: Síndic de Greuges


Imprès sobre paper ecològic


Disseny original: America Sanchez
Foto portada: © Síndic de Greuges de Catalunya







ÍNDEX


1. INTRODUCCIÓ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5


2. ELS TRANSPORTS PÚBLICS COM A SERVEI BÀSIC SEGONS EL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA  .  .  .  .  . 7


3. ELS COL·LECTIUS ESPECIALMENT PROTEGITS PEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9


4. ACTUACIONS MÉS DESTACADES AMB RELACIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11


4.1. Homogeneïtzació de les tarifes socials dels diferents operadors del transport públic metropolità  .  .  . 11


4.2. Ampliació dels ajuts al transport públic (T-trimestre atur) per a les persones perceptores d’una  
prestació contributiva per desocupació que estigui per sota del salari mínim interprofessional  .  .  .  .  .  . 12


4.3. Exempció de les despeses de renovació del carnet de pensionista de Ferrocarrils de la  
Generalitat de Catalunya en casos de pèrdua o robatori i informació completa sobre  
l’import d’aquestes despeses  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14


4.4. Emissió de duplicats, amb l’import restant, de les targetes personalitzades de l’Autoritat  
del Transport Metropolità que són objecte de pèrdua o robatori  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16


4.5. Despesa d’emissió de la T-12 i despeses de l’emissió de duplicats  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17


4.6. Percepció mínima per l’incompliment de la normativa que regula la utilització del servei  
de transport públic de viatgers i els títols de tarifació social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19


5. RECOMANACIONS I CONCLUSIONS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21











1. INTRODUCCIÓ 


El Síndic sovint rep queixes de persones que 
mostren la seva disconformitat, per motius 
diversos, amb els preus dels transports 
públics i amb els increments de què 
acostumen a ser objecte any rere any . 


Per això, en data 14 d’abril de 2014 el Síndic 
de Greuges de Catalunya va iniciar l’actuació 
d’ofici 02307/2014, amb la finalitat de 
reflexionar sobre l’actuació de les 
administracions públiques amb 
competències en l’àmbit del transport per 
garantir els drets de les persones 
especialment protegides per la normativa 
catalana del consum . 


El legislador català ha incorporat en 
l’ordenament diversos principis inspiradors 
de la mobilitat que són rellevants als efectes 
del que s’analitza en aquest informe . 
Tanmateix, del seguit de principis que recull 
l’article 2 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de 
la mobilitat, convé remarcar, d’una banda, 
«el dret dels ciutadans a l’accessibilitat en 
unes condicions de mobilitat adequades i 
segures i amb el mínim impacte ambiental 
possible» i, de l’altra, «el foment i la 
incentivació del transport públic i col·lectiu» .


Òbviament, aquests principis s’han de posar 
en relació i context amb els drets de les 
persones que integren els col·lectius 
especialment protegits pel Codi de consum 
de Catalunya .


En aquest informe, el Síndic fa referència als 
transports públics terrestres i, en concret, al 
ferrocarril, al metro, al tramvia i a l’autobús, 
sia urbà sia interurbà, en tant que són els que 
utilitza la població d’una forma majoritària . 
Per això, les administracions públiques a les 
quals s’adrecen les consideracions que més 
endavant es presenten són l’Administració de 
la Generalitat (especialment, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat i el consorci de 
l’Autoritat del Transport Metropolità) i 
l’Administració local i, dins d’aquesta, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i els municipis 
que la integren .


Com a conclusió, es pot afirmar que aquest 
informe es planteja com una recopilació del 
més essencial, tant pel que fa a l’òptica des 
de la qual aquesta institució enfoca les 
queixes que rep en matèria de transport 
públic i els drets de les persones que integren 
els col·lectius que mereixen una protecció 
especial, com pel que fa a les resolucions 
que s’adopten sobre aquestes qüestions . 











2. ELS TRANSPORTS PÚBLICS COM A 
SERVEI BÀSIC SEGONS EL CODI DE 
CONSUM DE CATALUNYA


El Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010, 
de 20 de juliol) considera que els transports 
són serveis bàsics, és a dir, de caràcter 
essencial i necessaris per a la vida quotidiana 
o que tenen un ús generalitzat entre les 
persones consumidores (article 251-2) .


En aquest sentit, cal destacar que en el 
preàmbul del Codi de consum de Catalunya el 
legislador assenyala específicament que «en 
matèria de serveis bàsics, s’ha considerat 
d’interès especial per a protegir millor les 
persones consumidores l’obligació de lliurar 
informació de la prestació, i també del lloc i els 
procediments establerts per a atendre les 
queixes o reclamacions» .


Per aquest motiu, el Codi de consum de 
Catalunya (article 252 .4) inclou una sèrie de 
determinacions que són aplicables als serveis 
bàsics:


1 . «Els prestadors de serveis bàsics han de 
lliurar a la persona consumidora la informació 
rellevant de la prestació per escrit o d’una 
manera adaptada a les circumstàncies de la 
prestació .


2 . El prestador del servei ha de facilitar, en el 
moment de la contractació, una adreça física a 
Catalunya, on la persona consumidora pugui 
ésser atesa de manera ràpida i directa respecte 
a qualsevol queixa o reclamació sobre el 
servei, sempre que l’atenció a la persona 
consumidora no es faci al mateix establiment 
on s’hagi contractat . També ha de disposar 
d’un servei telefònic d’atenció d’incidències i 
reclamacions, que ha d’ésser de caràcter 
gratuït . En determinats sectors d’activitat i en 
funció d’una baixa xifra de negoci o un nombre 
reduït de treballadors, per reglament es pot 
dispensar l’empresa que presta el servei del 
compliment d’aquestes obligacions . En tot 
cas, les obligacions que estableix aquest 
apartat s’han d’aplicar respectant els principis 
que conté la Directiva 2006/123/CE, del 12 de 
desembre, relativa als serveis en el mercat 
interior, i s’entenen sens perjudici del que 
disposen les normes bàsiques estatals que 
fixen les condicions d’accés a les activitats de 
serveis i l’exercici d’aquestes activitats .


3 . En els contractes s’ha d’informar del lloc on 
els usuaris poden tramitar les queixes o les 
reclamacions davant del prestador o 
prestadora del servei bàsic i del procediment 
per a fer-ho . També s’hi ha d’informar de si 
el prestador o prestadora del servei està 
adherit a una junta arbitral de consum i de 
la possibilitat de la persona consumidora 
d’adreçar-se a aquests organismes per a 
resoldre els conflictes .


4 . En la informació precontractual i 
contractual s’ha d’indicar l’existència de 
compensacions, reemborsaments o 
indemnitzacions en cas que l’empresa 
incompleixi la qualitat del servei bàsic 
fixada per l’ordenament jurídic o per la 
mateixa empresa . També s’ha d’informar 
sobre els mecanismes per a dur a terme les 
mesures a què fa referència l’apartat 3 i sobre 
el mètode de determinació de l’import .


5 . Les empreses que prestin serveis bàsics 
han de vetllar perquè els contractes d’adhesió 
es facilitin, a petició de les persones amb 
discapacitat, per mitjà d’un suport que els 
sigui accessible .»


Aquestes determinacions cal complementar-
les amb el que disposa la normativa pròpia 
de cadascun dels transports públics pel que 
fa als drets i les obligacions dels usuaris, 
com ara la Llei estatal 16/1987, de 30 de 
juliol, d’ordenació dels transports terrestres, 
o la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària .


Igualment, també cal tenir en compte els 
reglaments o les condicions d’utilització de 
cadascun dels serveis de transport . Així, a 
tall d’exemple, i atenent el volum d’usuaris, 
es poden esmentar els següents:


• Condicions generals d’utilització dels 
serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals 
de Catalunya (DOGC núm . 6225, de 3 
d’octubre de 2012)


• Condicions d’utilització aplicables a la 
xarxa ferroviària de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC núm . 6168, 
d’11 de juliol de 2012)


• Condicions i regles generals d’utilització del 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 
(DOGC núm . 5770, de 7 de desembre de 2010)







· Reglament de viatgers dels serveis de 
transport públic de superfície de l’àmbit 
de l’Entitat Metropolitana del Transport 
(BOP de Barcelona, núm . 44, de 20 de febrer 
de 2001)


També és rellevant conèixer els acords del 
Consell d’Administració del Consorci de 
l’Autoritat del Transport Metropolità, ja que, 
entre d’altres, aprova les tarifes de l’àmbit 
del sistema tarifari integrat de l’àrea de 
Barcelona, determina les condicions d’ús de 
cadascun dels títols integrats, el seu règim 
de caducitat o bescanvi o la zonificació 
geogràfica del sistema tarifari integrat .


A tall d’exemple, en el DOGC núm . 6530, de 
30 de desembre de 2013, i en la posterior 
rectificació publicada en el DOGC núm . 
6540, de 15 de gener de 2014 es va publicar 
l’anunci sobre les tarifes que han de regir a 


partir del dia 1 de gener de l’any 2014 al 
sistema de transport públic col·lectiu en 
l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea 
de Barcelona .


Finalment, tampoc no es pot ignorar la 
normativa local, sia supramunicipal (com la 
que aprova l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona) sia municipal, reguladora dels 
títols de transport no integrats en el sistema 
tarifari de l’Autoritat Metropolitana del 
Transport (en endavant ATM) o de les 
bonificacions i ajuts al transport de caràcter 
social . Un estudi elaborat per l’ATM l’octubre 
del 2008 sobre els títols socials en l’àmbit 
del sistema tarifari integrat l’any 2007 
donava compte de 47 títols socials diferents . 
Com a exemple d’això, es pot fer referència 
a l’Ordenança metropolitana reguladora del 
sistema de tarifació social del transport 
(BOP de Barcelona, de 30 de maig de 2012) .







3. ELS COL·LECTIUS ESPECIALMENT 
PROTEGITS PEL CODI DE CONSUM 
DE CATALUNYA


L’article 123 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya determina que «correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de consum, que inclou en tot cas: 


a . La defensa dels drets dels consumidors i 
els usuaris, proclamats per l’article 28, i 
l’establiment i l’aplicació dels procediments 
administratius de queixa i reclamació . 


b . La regulació i el foment de les associacions 
dels consumidors i els usuaris i llur 
participació en els procediments i afers que 
les afectin . 


c . La regulació dels òrgans i els procediments 
de mediació en matèria de consum . 


d . La formació i l’educació en el consum . 


e . La regulació de la informació en matèria 
de consumidors i usuaris .» 


D’acord amb això, l’article 111-2 del Codi de 
consum de Catalunya incorpora el concepte 
de col·lectius especialment protegits, que 
defineix en els termes següents:


«Col·lectius especialment protegits: col·lectius 
que, per la concurrència de determinades 
característiques, són especialment 
vulnerables pel que fa a les relacions de 
consum . En qualsevol cas, la protecció 
especial s’ha de donar tenint en compte la 
persona consumidora mitjana del col·lectiu 
en què s’integra la persona consumidora . En 
particular, són col·lectius especialment 
protegits: els infants i els adolescents, les 
persones grans, les persones malaltes, les 
persones amb discapacitats i qualsevol altre 
col·lectiu en situació d’inferioritat o indefensió 
especials .» 


Aquesta definició es completa amb el que 
disposa l’article 121-3 del mateix Codi de 
consum de Catalunya:


«1 . Els drets de les persones consumidores 
que afectin col·lectius especialment protegits 
gaudeixen d’una atenció especial i preferent 
per part dels poders públics, d’acord amb el 
que estableixen aquesta llei, les disposicions 


que la despleguin i la resta de l’ordenament 
jurídic .


2 . Les persones amb discapacitat, 
especialment, han de tenir garantit l’accés 
adequat a la informació sobre els béns i 
serveis, i el ple exercici i el gaudi dels drets 
i les garanties que recull aquesta llei, de la 
mateixa manera que la resta de persones 
consumidores .»


Segons el mateix Codi de consum, «qualsevol 
òrgan o organisme de titularitat pública 
dependent d’una administració pública 
catalana que acompleixi tasques 
d’informació, orientació i assessorament a 
les persones consumidores té la consideració 
de servei públic de consum» i aquests 
serveis estan habilitats per la mateixa llei 
(article 126-10 .1 .g) per exercir, entre d’altres, 
la funció següent: 


«Educar i formar en consum les persones 
consumidores, particularment els col·lectius 
especialment protegits, sia per mitjà 
d’actuacions directes sia a través dels 
mitjans de comunicació de titularitat 
pública .»


En matèria de formació en consum, el Codi 
de consum determina que «el Govern ha de 
garantir la formació contínua i permanent 
de les persones consumidores, amb l’impuls 
i el foment de la formació permanent dels 
joves i dels adults com a persones 
consumidores, amb una atenció especial als 
col·lectius especialment protegits i amb 
necessitats específiques» (article 126-18) .


Finalment, cal tenir present que el Codi de 
consum considera infracció molt greu la 
que s’hagi comès «aprofitant la situació 
especial de desequilibri o indefensió de 
determinades persones consumidores o de 
col·lectius especialment protegits» (article 
332-4) .


Per tant, i en vista del que s’ha exposat, es 
pot constatar que el legislador ha volgut 
oferir un grau de protecció extraordinari 
(especial i preferent, si s’utilitzen els termes 
de l’article 121-3 .1 del Codi de consum) en 
qualsevol relació de consum a les persones 
que integren els col·lectius definits per la 
llei, protecció que òbviament afecta quan la 
relació de consum es produeix en l’àmbit 
d’un servei bàsic com el transport .











4. ACTUACIONS MÉS DESTACADES AMB 
RELACIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC


El Síndic ha emès diverses resolucions sobre 
diferents aspectes relatius al transport 
públic i als drets de les persones que 
integren els col·lectius d’especial protecció 
que cal destacar en aquest document, tal 
com es fa a continuació .


4.1. HOMOGENEÏTZACIÓ DE LES TARIFES 
SOCIALS DELS DIFERENTS OPERADORS 
DEL TRANSPORT PÚBLIC METROPOLITÀ


Extracte de l’Informe al Parlament 2013:1


«La manca d’homogeneïtzació de la 
tarifació social per part dels operadors de 
transport públic ha estat una problemàtica 
molt estudiada pel Síndic de Greuges de 
Catalunya, com ja va es va recollir en els 
informes presentats al Parlament els anys 
2005 i 2010 . Per aquest motiu, el Síndic ha 
advertit sovint les administracions públiques 
implicades que és convenient unificar-ne 
tant la tipologia com els requisits d’accés per 
evitar que situacions d’usuaris idèntiques 
tinguin tractaments diferents en funció del 
municipi . Una part significativa dels operadors 
de transport públic aplica tarifes específiques 
per a diversos col·lectius (joves, persones 
grans i amb discapacitat o famílies nombroses, 
entre d’altres), amb la finalitat de facilitar-los 
l’accés al servei i el dret a la mobilitat, sense 
que el perfil dels beneficiaris, els requisits per 
tenir-hi dret i el tipus de bonificació siguin 
homogenis . Per això, el Síndic ha continuat 
rebent queixes de persones que no poden 
utilitzar determinats títols amb bonificació 
social en el seu recorregut habitual . En altres 
queixes, les persones remarquen que la seva 
condició els permet accedir a un títol bonificat 
amb un operador de transport públic o en un 
municipi, però no amb un altre operador o en 
un altre municipi . 


La diversitat de títols o tarifes socials en el 
transport públic de l’àmbit metropolità de 
Barcelona és notable . L’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) emet les targetes T-12, 
T-jove, famílies nombroses/ monoparentals i 


T-trimestre per a persones en situació d’atur . 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) també lliura un carnet de pensionista i, 
per la seva banda, Renfe disposa de la targeta 
daurada . A tot això, cal sumar-hi els títols 
socials o bonificacions en les tarifes que cada 
municipi aprova en aplicació de les seves 
competències sobre el transport urbà . Així, i 
per posar-ne tan sols alguns exemples, hi ha 
la targeta rosa (Barcelona), la targeta C-100 
(Granollers), la T-100 o targeta blava (Igualada), 
el carnet blau (Mataró) o el bitllet gratuït per 
a persones jubilades (Sabadell) . 


El cert és que, tot i la creació de consorcis 
d’administracions per a la coordinació del 
sistema metropolità de transport públic amb 
la finalitat d’articular la cooperació entre les 
administracions públiques titulars dels 
serveis i de les infraestructures de transport 
públic col·lectiu, avui dia continuen havent-hi 
diferències en el tractament de la tarifació 
social, a excepció dels títols integrats de 
l’ATM, les ja esmentades targetes T-12, T-jove, 
famílies nombroses/monoparentals i 
T-trimestre per a persones en situació d’atur .


El Departament de Territori i Sostenibilitat va 
informar el Síndic de la previsió 
d’homogeneïtzar els diferents títols socials de 
transport, tot i que la decisió exigeix un treball 
previ concertat amb els municipis i els 
operadors de transport . En aquest sentit, cal 
remarcar l’avenç que ha de suposar la posada 
en marxa durant el primer semestre de l’any 
2014 del projecte T-Mobilitat .2 Com a nou 
sistema de targeta única per a l’ús del transport 
per al públic, la T-Mobilitat ha de servir per 
adaptar el preu del transport públic a la 
mobilitat real de cada ciutadà i, per tant, ha de 
facilitar l’aplicació al ciutadà de les tarifes 
socials que li corresponguin en tot l’àmbit del 
transport públic, de manera que se superin els 
obstacles existents actualment . Per aquest 
motiu, el Síndic farà un seguiment del procés 
d’implantació de la T-Mobilitat i estarà atent a 
les noves propostes que faci el Departament 
de Territori i Sostenibilitat i l’ATM, tot esperant 
que es recullin definitivament les 
recomanacions sobre la necessària 
homogeneïtzació dels títols i de les tarifes 
socials, i també a d’altres assumptes que 
es puguin plantejar en un futur .»


1 Aquesta qüestió va ser objecte de l’actuació d’ofici 01471/2013 i es va destacar en l’apartat de coacció administrativa de 
l’Informe al Parlament 2013.
2 En data de la publicació d’aquest informe la T-Mobilitat encara no està implementada.







4.2. AMPLIACIÓ DELS AJUTS AL TRANSPORT 
PÚBLIC (T-TRIMESTRE ATUR) PER A LES 
PERSONES PERCEPTORES D’UNA 
PRESTACIÓ CONTRIBUTIVA PER 
DESOCUPACIÓ QUE ESTIGUI PER SOTA 
DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL


Transcripció de la Resolució de 10 de 
desembre de 2013:2


«Antecedents


El Síndic de Greuges va rebre una queixa 
referida als ajuts al transport públic per a 
persones en situació d’atur .


Segons la informació que s’ofereix a la 
pàgina web de l’Autoritat del Transport 
Metropolità, amb l’objectiu de facilitar la 
mobilitat a les persones en situació d’atur 
en procés de cerca de feina s’estableix un 
descompte en el títol de transport trimestral 
(T-Trimestre), sempre que es compleixi un 
dels requisits següents:


- “Percebre un subsidi per desocupació 
d’un import inferior al salari mínim 
interprofessional (SMI) .


- Rebre qualsevol altre ajut inferior a l’SMI 
o bé no rebre’n cap, però estar inscrit/a 
com a demandant d’ocupació durant un 
mínim de 12 mesos en els darrers dos anys 
i trobar-se en un procés de cerca de feina 
tutoritzat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya que requereixi utilitzar algun 
sistema de transport de manera freqüent .”


Tanmateix, aquesta definició dels ajuts al 
transport per a persones en situació d’atur 
deixa fora les persones que són beneficiàries 
d’una prestació contributiva per 
desocupació l’import mensual íntegre de la 
qual no supera l’SMI .


Així, el promotor de la queixa indica que 
en els punts de venda als quals ha anat no 
li reconeixen el descompte esmentat a la 
T-trimestre pel fet que és perceptor d’una 
prestació per desocupació i no d’un subsidi 
per desocupació, tot i que està per sota del 
llindar del salari mínim .


Per estudiar adequadament l’assumpte, el 
Síndic de Greuges va demanar informació 
detallada a la Direcció General de 
Transports i Mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat .


Consideracions


1 . La Direcció General de Transports i 
Mobilitat va fer arribar al Síndic un informe 
sobre l’assumpte que assenyala el següent:


“Les bonificacions van ser aprovades pel 
Consell d’Administració de l’ATM de 
Barcelona de 19 de desembre de 2011 i es 
va donar la informació mitjançant els 
canals habituals, web ATM, operadors, etc ., 
i també mitjançant les oficines del SOC, 
tenint en compte que del que es tracta és 
d’afavorir les condicions de mobilitat en el 
procés de cerca de feina, especialment en 
els procediments tutelats per aquest 
organisme .


Pel que fa als destinataris d’aquestes 
bonificacions, malauradament les 
limitacions pressupostàries fan que no es 
puguin atendre totes les situacions en les 
quals es poden trobar les persones en 
situació d’atur, de manera que cobreix les 
persones que perceben el subsidi per 
desocupació d’import inferior al salari 
mínim interprofessional (SMI) com a 
percepció bàsica de les persones que es 
troben en situació d’atur i també les 
persones aturades que reben un altre ajut 
inferior a l’SMI o bé no en reben cap, però 
estan inscrites com a demandants 
d’ocupació durant un mínim de 12 mesos 
en els darrers dos anys i es troben en un 
procés de cerca de feina tutoritzat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que 
requereixi mobilitat freqüent .


Cal insistir que la finalitat de les 
bonificacions és facilitar l’accés als mitjans 
de transport públics per afavorir els 
desplaçaments vinculats a la cerca de 
feina, de manera que és per aquest motiu 
pel qual no es tenen en compte altres 
situacions personals de percepció de 
rendes o ajuts socials no vinculats a les 
prestacions per desocupació .”


3 Aquesta qüestió va ser objecte de les queixes 01312/2013 i 09032/2013. Per això, es transcriu la resolució que el Síndic va adreçar al 
Departament de Territori i Sostenibilitat en data 10 de desembre de 2013. Se’n pot trobar el resum a la pàgina web del Síndic, a l’apartat de 
resolucions.







2 . La manca d’homogeneïtzació de la 
tarifació social per part dels operadors de 
transport públic ha estat una problemàtica 
molt estudiada pel Síndic de Greuges de 
Catalunya, com ha quedat recollit, per 
exemple, en els informes presentats al 
Parlament de Catalunya corresponents als 
anys 2005 i 2010 . Per aquest motiu, aquesta 
institució ha advertit repetidament les 
administracions públiques implicades que 
és convenient unificar tant la tipologia com 
els requisits d’accés per evitar que situacions 
d’usuaris idèntiques tinguin tractaments 
diferents en funció del municipi on es 
troben .


Amb motiu de l’estudi d’altres assumptes, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
informat el Síndic de la previsió 
d’homogeneïtzar els diferents títols socials 
de transport, decisió que exigeix un treball 
previ concertat amb els municipis i els 
operadors de transport . En aquest sentit, cal 
remarcar l’avenç que ha de suposar la 
posada en marxa del projecte T-Mobilitat,4 
previst per al primer semestre de l’any 2014 . 
Com a nou sistema de targeta única per a 
l’ús del transport per al públic, la T-Mobilitat 
haurà de servir per adaptar el preu del 
transport públic a la mobilitat real de cada 
ciutadà i, per tant, ha de facilitar l’aplicació 
al ciutadà de les tarifes socials que li 
corresponguin en tot l’àmbit del transport 
públic i permetre de superar els obstacles 
actualment existents .


Per aquest motiu, el Síndic s’ha compromès 
a fer un seguiment de prop del procés 
d’implantació de la futura T-Mobilitat i a 
mantenir-se amatent a les noves propostes 
que faci el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i de l’ATM per fer les 
recomanacions que es considerin oportunes, 
tant pel que fa a la necessària 
homogeneïtzació dels títols i les tarifes 
socials com a altres assumptes que es 
puguin plantejar en un futur amb relació al 
transport públic .


3 . Ara bé, sens perjudici de la propera 
implantació del projecte T-Mobilitat, 
correspon ocupar-se de la definició dels 
esmentats ajuts al transport públic per a 
persones en situació d’atur .


En primer lloc, cal remarcar que l’aprovació 
d’aquests ajuts per part de l’ATM no 
requereix cap objecció de fons . En aquest 
sentit, cal destacar la sensibilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i 
l’Autoritat del Transport Metropolità per 
minimitzar l’impacte de la crisi econòmica 
sobre els ciutadans que, per aquesta raó, 
puguin ser exclosos de l’ús d’un servei 
públic tan necessari com el transport públic . 
Una fórmula per evitar-ho és, precisament, 
la posada en funcionament dels ajuts 
esmentats .


No obstant això, el que s’aborda en aquesta 
resolució és un aspecte concret i específic 
d’aquests ajuts: la determinació de quins 
ciutadans, en la seva condició d’aturats, hi 
poden accedir .


Cal fer notar que el requisit principal, tot i 
que no l’únic, per accedir a aquests ajuts és 
estar en situació d’atur, encara que se 
n’afegeixi un altre no menys important que 
és que es percebi un subsidi per desocupació 
o un altre ajut que sigui inferior a l’SMI, amb 
l’objectiu de “facilitar la mobilitat a les 
persones en situació d’atur en procés de 
cerca de feina .”


La definició de l’ajut seria adequada si no 
fos pel fet que amb la redacció es deixa 
automàticament exclòs d’aquest tipus de 
crèdit social un grup d’aturats que compleix 
la particularitat de percebre una prestació 
contributiva d’atur i que, a més, és d’una 
quantia inferior a l’SMI .


En aquest sentit, en la mesura que el propòsit 
de l’ajut és beneficiar un col·lectiu en 
situació d’atur, cal considerar que manca de 
justificació suficient l’exclusió precisament 
de persones que també es troben en aquesta 
situació, exclusió que es justifica per 
“limitacions pressupostàries”, segons indica 
l’informe esmentat de la Direcció General de 
Transports i Mobilitat .


La Memòria 2012 de l’ATM permet fer-se 
una idea de l’impacte pressupostari d’aquest 
ajut, atès que exposa el següent (pàg . 52):


“En l’àmbit de l’ATM de Barcelona el preu 
de la T-Trimestre bonificada és equivalent 


4 En data de la publicació d’aquest informe la T-Mobilitat encara no està implementada.







al preu de tres targetes T-10 d’una zona 
(29,40 €) i representa un descompte de prop 
d’un 80 % del preu de la targeta T-Trimestre 
d’una zona .


L’ajut per a les persones en situació d’atur va 
començar a aplicar-se el dia 12 de març de 
2012 i el nombre de targetes bonificades 
venudes l’any 2012 ha estat de 26 .913 .”


A tall de comparació, durant l’any 2012 es 
van adquirir 117 .972 títols amb descomptes 
per a famílies monoparentals i nombroses 
(pàg . 50 de la Memòria de l’ATM) .


També segons dades de la mateixa Memòria 
(pàg . 53), la recaptació total del 2012 per la 
bonificació als aturats va ser de 692 .363,48 
euros, és a dir, un 0’15% del total recaptat per 
la venda de títols del sistema tarifari integrat .


En resum, cal tenir en compte sobretot que 
l’aspecte subjectiu central que cal considerar 
és la situació d’atur de la persona afectada (i 
no si percep una prestació o un subsidi) i que 
la finalitat de l’ajut és facilitar la mobilitat a 
les persones en aquesta situació en procés de 
cerca de feina .


Resolució


D’acord amb el que s’ha exposat, el Síndic 
suggereix al Departament de Territori i 
Sostenibilitat que adopti les mesures 
adequades perquè les tarifes que han de 
regir a partir de l’1 de gener de 2014 en 
l’àmbit del sistema tarifari integrat incloguin 
les persones perceptores d’una prestació 
contributiva per desocupació que estigui per 
sota de l’SMI entre els beneficiaris dels ajuts 
al transport públic per a persones en situació 
d’atur .»


4.3. EXEMPCIÓ DE LES DESPESES DE 
RENOVACIÓ DEL CARNET DE 
PENSIONISTA DE FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT EN CASOS DE PÈRDUA O 
ROBATORI I INFORMACIÓ COMPLETA 
SOBRE L’IMPORT D’AQUESTES DESPESES


Transcripció de la Resolució de 25 de febrer 
de 2014:5


«Antecedents


El Síndic va rebre una queixa relativa a la 
disconformitat amb el fet d’haver de pagar 
cinc euros per l’expedició d’un duplicat del 
carnet de pensionista dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (en endavant FGC) 
que havia estat robat .


En el seu escrit, la promotora de la queixa 
assenyala que va ser víctima d’un robatori 
amb violència (denunciat als Mossos 
d’Esquadra) i considera que no s’hauria de fer 
càrrec del cost d’emissió d’un nou carnet de 
pensionista . En aquest sentit, la promotora 
aporta còpia de les actes de declaració amb 
números de registre de sortida 417737/2013 
AT UIBADALONA i 430147/2013 AT 
UIBADALONA efectuades davant dels Mossos 
d’Esquadra en dates 3 i 7 de juny de 2013, d’un 
escrit d’ampliació de la denúncia de data 8 de 
juny de 2013 i del nou carnet de pensionista .


Aquesta queixa es va remetre a FGC en data 
23 de juliol de 2013 en compliment del que 
disposa l’article 39 de la Llei 24/2009, del 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges, ja que aquesta 
institució, “en rebre una queixa que no hagi 
estat adreçada prèviament a l’administració 
competent per raó dels actes que són objecte 
de la queixa, n’ha de donar compte a la dita 
administració perquè hi doni resposta” . En 
data 8 de novembre de 2013 es va rebre 
l’informe d’FGC en el qual es fa referència a la 
carta de data 28 d’octubre de 2013 enviada a la 
promotora de la queixa per la Coordinadora 
d’Atenció al Client . En aquesta carta, en 
essència, s’informa que en cas de pèrdua o 
robatori del carnet de pensionista s’ha de 
presentar una còpia de la denúncia i pagar cinc 
euros, atès que “la fabricació del carnet i del 
passi de pensionista genera uns costos” .


Consideracions


I . Respecte de les queixes relatives a la pèrdua, 
sostracció o robatori de targetes de transport 
personalitzades, el Síndic ha fet nombrosos 
suggeriments a l’Administració perquè 
n’efectuï el duplicat (per exemple, en els 
expedients de queixa 08033/2012, 08288/2012, 
00269/2013 i 07132/2013) . En aquests 
expedients, el Síndic acostuma a exposar les 
consideracions que es recullen a continuació:


5 Aquesta qüestió va ser objecte de la queixa 04825/2013. Per això, es transcriu la resolució que el Síndic va adreçar al Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat en data 25 de febrer de 2014.







Així, ja l’any 2009, en l’expedient de queixa 
00557/2009, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, amb data de registre de sortida 
de 9 de març de 2009 i número 471, informa 
que “la Generalitat de Catalunya preveu la 
implantació d’un sistema tarifari integrat a tot 
Catalunya l’any 2012, amb tecnologia electrònica . 
Aquest tipus de targetes permetran que, en 
casos com aquest, es pugui donar de baixa la 
targeta robada i realitzar-se una compensació 
adequada en cadascun dels casos, ja que el títol 
anirà correlacionat amb el seu titular” .


L’anotació del DNI als títols de transports 
personalitzats (com la T-Jove) ha de permetre la 
comprovació, per part del personal d’inspecció 
d’ATM o de l’operador corresponent, que la 
persona que utilitza el títol de transport és la 
que figura el DNI anotat .


El títol de transport extraviat o sostret queda 
virtualment anul·lat (per exemple, en els casos 
de les targetes T-Mes, T-Trimestre i T-Jove), atès 
que el possible usuari fraudulent no podrà 
acreditar, davant el requeriment de l’inspector, 
ser el legítim propietari de la targeta perquè no 
disposa del DNI que figura anotat en el títol de 
transport .


Atès que el projecte T-Mobilitat ha de permetre 
la implantació d’un sistema tarifari integrat 
amb tecnologia electrònica que permeti poder 
donar de baixa la targeta, i vist que el títol de 
transport queda virtualment anul·lat per la 
impossibilitat d’acreditar el DNI del legítim 
propietari de la targeta, el Síndic suggereix que 
s’estableixi una moratòria en la decisió de no 
retornar o efectuar duplicats per títols de 
transports que requereixin la identificació (DNI), 
sempre que hi hagi documentació acreditativa 
que les persones afectades van comprar el títol 
de transport i que han presentat la denúncia 
corresponent per robatori, fins que entri en 
funcionament el nou sistema amb tecnologia 
electrònica (T-Mobilitat) . Així mateix, suggereix 
que s’efectuï un duplicat de la targeta 


personalitzada a la persona interessada, sens 
perjudici de demanar que n’acrediti el pagament .


II . A més, amb relació a la targeta T-12, també 
l’any 2009, el Síndic va iniciar l’actuació d’ofici 
03930/2009 per analitzar, entre altres qüestions, 
el cost de la targeta per a les famílies que el 
demanen i el cost de l’emissió de duplicats . En 
concret, pel que fa a l’emissió de duplicats, es 
deia literalment el següent:


“Si la contraprestació pels costos de gestió i 
d’emissió del títol per primera vegada no 
semblen clarament explicitats, encara menys 
quan es tracta d’una reemissió, en què l’usuari 
ja hauria de figurar enregistrat com a titular de 
la T-12 i el cost no hauria d’anar més enllà del 
que comporti aquesta comprovació i l’expedició 
del suport físic del títol, que en cap cas hauria 
de ser igual al que comporta l’expedició inicial 
del títol, en què cal comprovar que l’usuari 
compleix els requisits per ser-ne titular .”


Aquest assumpte va merèixer una atenció 
destacada en l’apartat dedicat al consum dels 
informes corresponents als anys 2009 i 2010 
presentats al Parlament de Catalunya .


III . D’altra banda, cal fer menció de la informació 
que es facilita als usuaris sobre els cinc euros 
que s’han de pagar per a l’emissió i/o la renovació 
del carnet de pensionista . La consulta al web 
d’FGC (www .fgc .cat) durant la setmana del 17 de 
febrer de 2014 no permet conèixer quin és 
l’import que s’ha de pagar per a l’emissió o la 
renovació del carnet de pensionista . No hi ha 
cap menció d’aquest concepte ni tampoc no 
apareix cap xifra a l’apartat relatiu a “Horaris i 
tarifes -> Bitllets FGC ->Pensionista” .


Amb relació als preus del bitllet de pensionista, 
s’indica que cal disposar del carnet de 
pensionista, però no quin cost té la seva emissió 
o renovació, tal com mostra la captura següent 
d’aquesta part de la pàgina web .







En els documents en format pdf que s’inclouen 
en la pestanya “Carnets FGC” tampoc no es fa 
cap menció del preu que cal pagar per a 
l’emissió o renovació del carnet .


En concret, el document titulat “Carnet de 
pensionista . Obtenció o renovació . Carnets 
emesos a partir de l’1 de gener de 2014” 
mostra la forma de fer el pagament, però no 
indica cap import . Aquest document es troba 
en l’adreça web següent:


http://www.fgc.cat/downloads/info_annexa/
carnet%20pensionista%202014.pdf


El document en pdf titulat “Confecció dels 
carnets de pensionista” tampoc no assenyala 
cap import per a l’obtenció o renovació del 
document . Aquest document es troba en 
l’adreça web següent:


http://www.fgc.cat/downloads/info_annexa/
C0613_pensionistes_modificat_tz.pdf


El Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010, 
de 20 de juliol) inclou els transports entre els 
serveis bàsics (article 251-2 .c), alhora que 
determina que “les persones consumidores 
tenen dret a rebre informació suficient i 
fàcilment accessible sobre els preus, les 
tarifes, les condicions de venda i els 
conceptes que incrementin el preu, abans 
d’adquirir el bé o contractar el servei o l’ús 
als punts de venda dels béns i als establiments 
de prestació de serveis” (article 126-6) .


IV . Finalment, el Síndic tampoc no pot deixar 
de recordar la necessitat de donar 
compliment a la protecció que el legislador 
català, per mitjà del Codi de consum de 
Catalunya, ha previst per a una sèrie de 
col·lectius, com ara els infants i els 
adolescents, les persones grans, les 
persones malaltes, les persones amb 
discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en 
situació d’inferioritat o indefensió especials 
(article 111-2) .


Resolució


Pels motius exposats, el Síndic no aprecia 
elements que justifiquin que, en cas que 
s’hagi de renovar el carnet de pensionista 


d’FGC per haver estat objecte d’un robatori, 
s’hagi d’abonar el mateix import (5 euros) 
que per a l’emissió del carnet per primera 
vegada, ja que l’usuari ja figura enregistrat 
en la base de dades corresponent com a 
titular . Sembla, doncs, que les despeses de 
gestió i d’emissió no haurien de ser 
idèntiques per a dos tràmits que són 
diferents .


A més, i si més no a la pàgina web, no s’ha 
detectat una informació clara sobre l’import 
que cal pagar per a l’obtenció o renovació del 
carnet esmentat .


En conseqüència, el Síndic suggereix al 
Departament de Territori i Sostenibilitat que 
adopti les mesures adequades perquè:


1) FGC informi adequadament els usuaris 
per tots els mitjans (inclosa la pàgina web) 
de l’import que s’ha pagar en els casos 
d’obtenció o de renovació del carnet de 
pensionista .


2) FGG valori la possibilitat d’eximir del 
pagament de les despeses de renovació del 
carnet de pensionista en els casos de robatori 
o, alternativament, redueixi la contraprestació 
que cal pagar en aquest supòsit respecte del 
que s’estableix per a l’obtenció del mateix 
carnet .»


4.4. EMISSIÓ DE DUPLICATS, AMB L’IMPORT 
RESTANT, DE LES TARGETES 
PERSONALITZADES DE L’AUTORITAT 
DEL TRANSPORT METROPOLITÀ QUE 
SÓN OBJECTE DE PÈRDUA O ROBATORI


Transcripció de les resolucions del Síndic:6


«L’any 2009, dins l’expedient de queixa 
00557/2009, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, amb data de registre de sortida de 
9 de març de 2009 i número 471, informa que 
“la Generalitat de Catalunya preveu la 
implantació d’un sistema tarifari integrat a tot 
Catalunya l’any 2012, amb tecnologia 
electrònica . Aquest tipus de targetes permetran 
que, en casos com aquest, es pugui donar de 
baixa la targeta robada i realitzar-se una 
compensació adequada en cadascun dels 


6 Com a exemple, es poden esmentar les queixes 08033/2012, 08288/2012, 00269/2013, 07132/2013 i 1005/2014 en les quals el Síndic va eme-
tre una resolució en aquest sentit.







casos, ja que el títol anirà correlacionat 
amb el seu titular” .


L’anotació del DNI als títols de transports 
personalitzats (com la T-Jove) ha de permetre 
la comprovació, per part del personal 
d’inspecció d’ATM o de l’operador 
corresponent, que la persona que utilitza el 
títol de transport és la que figura el DNI 
anotat .


El títol de transport extraviat o sostret queda 
virtualment anul·lat (per exemple, en els 
casos de les targetes T-Mes, T-Trimestre i 
T-Jove), atès que el possible usuari fraudulent 
no podrà acreditar, davant el requeriment de 
l’inspector, ser el legítim propietari de la 
targeta perquè no disposa del DNI que figura 
anotat en el títol de transport . Atès que el 
projecte T-Mobilitat ha de permetre la 
implantació d’un sistema tarifari integrat 
amb tecnologia electrònica que permeti 
poder donar de baixa la targeta, i vist que el 
títol de transport queda virtualment anul·lat 
per impossibilitat d’acreditar el DNI del 
legítim propietari de la targeta, el Síndic 
suggereix el següent:


1 . Que s’estableixi una moratòria en la 
decisió de no retornar o efectuar duplicats 
per títols de transports que requereixin la 
identificació (DNI), sempre que hi hagi 
documentació acreditativa que les persones 
afectades van comprar el títol de transport i 
que han presentat la denúncia corresponent 
per robatori, fins que entri en funcionament 
el nou sistema amb tecnologia electrònica 
(T-Mobilitat) .


2 . Que s’efectuï un duplicat de la targeta 
personalitzada a la persona interessada, 
sens perjudici de demanar que n’acrediti el 
pagament .»


4.5. DESPESES D’EMISSIÓ DE LA T-12 I 
DESPESES DE L’EMISSIÓ DE DUPLICATS


Extracte de l’Informe al Parlament 2009:7


«1. Alguns aspectes de la tarifació


Quan la titularitat del servei és pública, no 
s’exclou la tutela general que correspon als 


consumidors i usuaris, sinó que el fet que 
sigui un servei públic inclou un grau addicional 
de garantia . 


Així, si l’usuari, per raons socials o 
econòmiques, es beneficia d’un determinat 
descompte en el preu total dels viatges, 
aquest fet no pot suposar un menysteniment 
dels seus drets ni haver de suportar 
unilateralment el risc i ventura d’aquesta 
adquisició . Aquest avançament del preu 
també comporta un benefici per a l’empresa 
titular del servei, en tant que facilita –per a 
ambdues parts– la utilització del servei 
que farà de forma repetida aquella persona . 


El Síndic va fer aquestes consideracions a 
l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità), 
en el marc de les queixes 00557/2009 i 
10001/2009, perquè l’empresa havia 
denegat als usuaris el bescanvi del títol de 
transport multiviatges pel mateix motiu: 
tan sols es permet el bescanvi quan el títol 
està malmès o bé quan s’esdevé un canvi 
de tarifes . 


En el primer cas, la queixa la plantejava 
una jove estudiant universitària que havia 
adquirit la targeta T-Jove i, per tant, havia 
avançat el pagament dels viatges que faria 
en els noranta dies següents a la validació 
de la targeta . 


Al cap d’uns quants dies, la noia, segons el 
que manifesta, va ser víctima d’un furt i va 
perdre la targeta que li permetia fer ús del 
transport públic de forma il·limitada 
durant els mesos següents . 


Amb la confiança que el títol de transport 
era personalitzat, va demanar un duplicat 
de la targeta amb els viatges que li faltaven 
per fer . Tanmateix, l’ATM va informar la 
interessada que no podia anul·lar la targeta 
i, per tant, el robatori d’aquell títol 
personalitzat tenia el mateix tractament que 
qualsevol altra pertinença (com ara els diners) 
que portés al bitlleter . 


El Síndic es va adreçar a l’ATM perquè 
l’informés sobre la impossibilitat de fer 
duplicats dels títols de transport personalitzat . 
L’ATM va informar que eren títols 
personalitzats pel fet que es feia constar 


7 Aquesta qüestió va ser objecte de l’actuació d’ofici 03930/2009, que es va destacar en l’apartat de consum dels informes presentats al 
Parlament de Catalunya corresponents als anys 2009 i 2010.







manualment el DNI a la T-Jove, però no se’n 
podia fer cap seguiment específic si no es 
disposava de l’original per llegir la banda 
magnètica . 


Així mateix, va afegir que estava previst per a 
l’any 2012 la implantació d’un sistema tarifari 
integrat per a tot Catalunya amb tecnologia 
electrònica que permetrà que, en casos 
com aquest, es pugui donar de baixa la 
targeta robada i fer la compensació 
adequada . 


El Síndic va considerar que la interessada 
havia adquirit el títol de transport amb la 
confiança que el títol era personalitzat . 
Atès que amb la compra del títol de 
transport es formalitza un contracte 
d’adhesió que disposa un seguit de 
condicions que en cap cas l’usuari ha 
pogut negociar, és cabdal que l’usuari, 
abans de l’adquisició d’un dels tipus 
concret d’abonament, disposi de tota la 
informació perquè pugui valorar 
l’oportunitat de fer una determinada 
inversió per al pagament avançat dels 
serveis i que aquesta opció pugui ser la 
més adequada possible als seus interessos 
econòmics . 


Per tant, i a banda de lamentar que encara 
no es disposi dels mitjans electrònics que 
permetin un control de les targetes que 
són personalitzades, es va suggerir que es 
tornés a valorar la possibilitat de bescanviar 
la T-Jove que va ser sostreta a la interessada 
per una altra de les mateixes característiques 
o similars que permetés compensar 
econòmicament els perjudicis soferts arran 
del robatori de la targeta . Aquest 
suggeriment no va ser acceptat per l’ATM . 


La segona queixa (Q 01001/2009) va ser 
exposada per un usuari habitual del 
transport públic que adquiria cada mes 
una targeta multiviatge unipersonal 
(T50/30) de tres zones . Malauradament, 
l’usuari, després d’una primera validació, 
va patir una malaltia que feia impossible 
l’ús de la targeta . 


L’usuari va aportar la targeta no utilitzada 
i va informar que podia aportar la baixa 
laboral que justificava la impossibilitat de 
fer ús del transport públic . En un primer 
moment, l’ATM li ho va denegar adduint 
que la T-50/30 era la targeta més avantatjosa 


econòmicament i que, per tant, no se’n 
podia emetre el duplicat . 


En aquest supòsit, el Síndic va recordar 
novament a l’ATM que el fet de disposar 
d’una tarifa més avantatjosa pel pagament 
per endavant d’un determinat nombre de 
bitllets no pot suposar un menysteniment 
dels drets de la persona, ja que aquest fet 
facilita –per a ambdues parts– la utilització 
del servei que de forma repetida farà 
aquella persona . 


En els dos casos, l’ATM es va comprometre 
a informar a bastament l’usuari de la 
impossibilitat de bescanviar els títols de 
transport en altres casos que no siguin tan 
evidents com el canvi del títol per defectuós 
o pel canvi de tarifes .»


2. El procés d’implantació del títol de 
transport gratuït per a menors de dotze 
anys (T-12) a l’àrea metropolitana


«Coincidint amb l’inici del curs escolar 
2009-2010 va entrar en vigor un nou títol 
de transport gratuït per a menors amb 
edats compreses entre els quatre i els 
dotze anys a l’àrea metropolitana .


Tot i que el títol es qualifica com a gratuït 
(l’ús dels mitjans de transport públic dins 
la corona tarifària és il·limitat i sense 
contraprestació econòmica), el sol·licitant 
ha d’abonar la quantitat de 35 euros en 
concepte de despeses d’emissió i de gestió 
de la targeta . 


Les queixes rebudes per aquest motiu, 
juntament amb el requisit que els infants 
disposin de DNI per obtenir el títol, van 
motivar l’inici d’una actuació d’ofici per 
fer-ne una valoració (A/O 03930/2009) .


Pel que fa al requisit exigit per obtenir-la 
T-12, segons el que es desprèn del 
Reglament d’utilització, aquesta targeta és 
un títol de transport personal i intransferible 
i, a aquest efecte, el títol ha de contenir el 
nom i cognoms del titular, i també el 
número del DNI, NIE o passaport . Per tant, 
l’acreditació d’aquest títol de transport se 
supedita a exigir el DNI a menors de 
catorze anys quan, d’acord amb la 
normativa bàsica reguladora, l’obligació 
d’obtenir aquest document està previst, en 
síntesi, per als més grans de catorze anys . 







Per sol·licitar l’expedició del document 
nacional d’identitat és necessari, entre 
altres requisits, la presentació del certificat 
literal de naixement expedit pel registre 
civil corresponent . El volum de menors de 
quatre a dotze anys sense DNI o altre 
document que acrediti la seva identitat que 
es poden beneficiar d’aquest nou títol de 
transport, el breu període que es va donar 
per iniciar els tràmits per obtenir-lo i el 
nombre d’expedients i assumptes que 
atenen diàriament els registres civils d’arreu 
de Catalunya posen de manifest, des del 
punt de vista organitzatiu, una situació de 
sobrecàrrega en el treball diari que 
desenvolupen aquests registres civils, 
especialment els de grans poblacions . 


Per aquest motiu, el Síndic es va adreçar a 
la Presidència del Tribunal Superior de 
Justícia per conèixer si s’havia fet una 
diagnosi sobre l’increment de sol·licituds 
que es podien arribar a presentar abans del 
14 de setembre i les conseqüències que se’n 
podien derivar, tant per al personal que hi 
treballa com per als usuaris dels registres 
civils, especialment pel que fa al Registre 
Civil Únic de Barcelona; si s’havia previst 
l’adopció d’alguna mesura extraordinària o 
de canvis en les estructures organitzatives i 
d’atenció als ciutadans per fer front a 
aquesta situació, concretament pel que fa al 
Registre Civil Únic de Barcelona, i quina 
valoració feia la Presidència del requisit que 
exigeix l’EMT que la targeta T-12 vagi 
acompanyada del DNI/NIE/passaport (o 
fotocòpia) per a l’acreditació corresponent i, 
en conseqüència, per obtenir el títol, entre 
altres qüestions» .


Extracte de l’Informe al Parlament 2010:8


«Dins els títols socials que s’han incorporat 
recentment destaca especialment la targeta 
T-12, que permet viatjar gratuïtament i de 
manera il·limitada als menors de dotze anys 
dins la zona tarifària on viuen . El Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques no ha 
acceptat les consideracions que el Síndic li 
va formular i que recollia l’Informe 2009 . Es 
manté, per tant, l’exigència del DNI com a 
requisit per acreditar la identitat del menor i 
les característiques del títol, inclosa la 


contraprestació inicial de 35 euros, que s’ha 
de pagar novament en cas de pèrdua o de 
sostracció, que són els aspectes que havien 
generat més queixes . Tanmateix, la 
renovació anual es fa de manera gratuïta .»


4.6. PERCEPCIÓ MÍNIMA PER 
L’INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA 
QUE REGULA LA UTILITZACIÓ DEL 
SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC DE 
VIATGERS I ELS TÍTOLS DE TARIFACIÓ 
SOCIAL


Extracte de l’Informe al Parlament 2013:9


«Al llarg de l’any 2013 el Síndic ha rebut 
nombroses queixes relatives a la imposició 
de la percepció mínima a usuaris de 
transports públics que són beneficiaris de 
títols de tarifació social, com ara la targeta 
rosa metropolitana de tarifa reduïda, el 
carnet rosa metropolità de tarifa reduïda o 
la targeta de pensionista de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC) . 


El problema sorgeix en el moment en què 
són requerits pels interventors a mostrar 
el títol i no aporten el carnet que l’ha 
d’acompanyar, tot i que mostren el DNI/
NIE que els identifica . En la majoria dels 
casos que es plantegen, el fet de no portar 
la documentació es deu a un oblit o descuit 
de la persona titular, sense que hi hagi cap 
ànim fraudulent . També s’han rebut 
queixes de persones a les quals s’ha 
imposat la percepció mínima pel fet de no 
portar la documentació que ha 
d’acompanyar el títol de transport en el 
desplaçament, en l’àmbit de títols integrats 
per a famílies monoparentals (FM) i per a 
famílies nombroses (FN) . 


[···] Recuperant la primera qüestió, cal dir 
que en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona el sistema de tarifació social del 
transport es basa en l’establiment d’un 
document que acredita els seus posseïdors 
(persones grans o amb discapacitat i amb 
recursos econòmics escassos) per utilitzar 
el conjunt dels transports metropolitans 
en unes condicions de tarifació especial i 
diferenciada . 


8 Aquesta qüestió va ser objecte de l’actuació d’ofici 03930/2009, que es va destacar en l’apartat de consum dels informes presentats al 
Parlament de Catalunya corresponents als anys 2009 i 2010.
9 Aquesta qüestió va ser objecte de l’actuació d’ofici 02351/2013, que es va destacar en l’apartat de coacció administrativa de l’Informe al 
Parlament 2013







En concret, l’Ordenança metropolitana 
reguladora del sistema de tarifació social 
del transport, en la versió aprovada en 
data 30 de maig de 2012 pel Consell 
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, inclou entre els títols de 
transport la targeta rosa metropolitana i 
la targeta rosa metropolitana de tarifa 
reduïda . En ambdós casos, es tracta d’un 
document personal i intransferible .


L’Ordenança estableix com a obligació del 
beneficiari portar la targeta rosa 
metropolitana, acompanyada de la targeta 
multiviatge en el cas de la targeta rosa de 
tarifa reduïda . El beneficiari també ha de 
portar el DNI/NIE original per acreditar la 
seva identitat en cas d’inspecció o 
qualsevol altre document oficial . La 
utilització incorrecta de la targeta rosa 
metropolitana, de la targeta rosa 
metropolitana de tarifa reduïda o de la 
targeta multiviatge que hi està vinculada 
determinarà l’aplicació de les disposicions 
establertes a aquest efecte en la Llei 
7/2004, de 16 de desembre, de mesures 
fiscals i financeres de Catalunya . 


D’altra banda, en l’Anunci del Consorci de 
l’Autoritat del Transport Metropolità sobre 
les tarifes a partir del dia 1 de gener de 
l’any 2013, publicat en el DOGC de data 31 
de desembre de 2012, es concreta la 
gamma de títols integrats per a famílies 
monoparentals i nombroses, els quals han 
d’anar acompanyats del document que els 
acredita la condició de membre de família 
monoparental o nombrosa de categoria 
general o especial . 


El Síndic ha analitzat l’exigència que 
estableixen les normes esmentades 
(ordenança i anunci), sense excepcions, de la 
necessitat d’acompanyar el títol de transport 
amb el document que acredita que la persona 
pot ser beneficiària del corresponent títol 
utilitzat . Si per a l’obtenció del títol és 
necessari aportar una sèrie de documentació, 
i en tots els casos s’exigeix el DNI/NIE, el 
Síndic entén que en els supòsits en què la 
persona intervinguda no porta físicament el 
document que justifica que és beneficiària 
del títol concret, encara que porti el DNI/NIE 
que la identifica com a tal, ha disposar d’un 
termini per acreditar que n’és la titular . 


Una cosa és fer un ús fraudulent dels 
transports públics i una altra molt diferent 
és viatjar amb un títol de transport validat, 
però no disposar en el moment de la 
intervenció del carnet acreditatiu conforme 
la persona és beneficiària del títol de transport 
amb tarifa social . 


En aquest cas, si es pot acreditar que la 
persona és titular de la targeta (o carnet) que 
dóna dret a ser beneficiari d’un títol de tarifació 
social, seria just, per emparar les situacions en 
les quals no hi hagi un ànim fraudulent, poder 
presentar posteriorment el document que 
demostra que n’és la titular i que gaudeix del 
benefici . A aquest efecte, el Síndic ha 
recomanat al Departament de Territori i 
Sostenibilitat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona que s’habiliti un termini, que es pot 
fixar en les 48 hores posteriors a la intervenció, 
perquè les persones denunciades aportin la 
documentació que les acredita com a 
beneficiàries de títols de tarifació social .»







5. RECOMANACIONS 


El Síndic s’adreça al Departament de 
Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del 
Transport Metropolità, amb les 
recomanacions següents:


1) Cal ampliar els supòsits existents d’ajuts 
al transport públic (T-trimestre atur) per a 
les persones perceptores d’una prestació 
contributiva per desocupació que estigui 
per sota del salari mínim interprofessional .


A tal efecte, recomana les modificacions 
pressupostàries que siguin adequades per 
ampliar els esmentats ajuts al transport 
per a les persones en situació d’atur, tenint 
en compte la seva limitada quantia i la 
seva finalitat lligada a la cerca d’ocupació 
en uns temps en què la reducció de l’atur 
esdevé una prioritat dels poders públics .


2) La creació d’un nou títol de transport 
que respongui millor que els actuals a les 
característiques més comunes entre la 
població pel que fa al nombre de 
desplaçaments diaris per motiu laboral . Si 
s’accepta que la pauta més habitual és de 
dos desplaçaments “residència-lloc de 
feina” al dia, cal acceptar que una T-40/30, 
amb el cost unitari de desplaçament 
equivalent a l’actual T-50/30, s’adequaria 
millor al nombre de desplaçaments de 
caràcter laboral realitzats per una persona 
en un període de 30 dies .


3) Atès que, segons les dades estadístiques, 
la targeta T-10 és el títol de transport 
integrat més utilitzat, cal assegurar que no 
sigui objecte d’increments anuals superiors 
a l’IPC per facilitar una mobilitat assequible 
al conjunt de la població .


4) Cal no enderrerir més l’homogeneïtzació 
de les tarifes socials entre els diferents 
operadors del transport públic del sistema 
integrat metropolità .


5) Cal fomentar entre les empreses que 
presten serveis de transport públic l’adhesió a 
l’arbitratge de consum, abans del 31 de 
desembre del 2014, d’acord amb el que 
determina la normativa europea sobre 
resolució alternativa de litigis i l’article 133-4 
del Codi de consum de Catalunya


6) En espera de la implantació del projecte 
T-Mobilitat, cal buscar formes per emetre 
duplicats de títols de les targetes 
personalitzades de l’ATM quan són objecte 
de pèrdua o robatori, amb l’import restant, i 
amb els corresponents mecanismes per evitar 
el frau .


7) Cal posar en marxa les iniciatives 
adequades per millorar els serveis d’atenció 
als usuaris en totes les empreses, de manera 
que facilitin no només informació, sinó la 
presentació de queixes i suggeriments i la 
seva resposta àgil .


8) Cal que l’aprovació dels preus dels 
transports per al 2015 incloguin una memòria 
participativa que identifiqui i avaluï les 
iniciatives aportades en matèria de 
participació ciutadana, les quals s’hauran de 
millorar i reforçar en els propers exercicis .


Així doncs, el Síndic insta totes les 
administracions competents a treballar 
conjuntament per fer efectives aquestes 
mesures i s’espera que aquestes 
recomanacions s’incorporin en la nova 
tarifació que s’aprovarà el darrer trimestre 
del 2014 i que entrarà en vigor el proper 1 
de gener del 2015 .











