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

1.10. Resolucions

Resolució 793/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designen els membres de la Comissió de Control de 
les Consultes Populars no Referendàries
Tram. 284-00023/10
Adopció p. 11

Resolució 794/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidro·
carburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràu·
lica
Tram. 260-00002/10
Adopció p. 11

Resolució 795/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es crea la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva·
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 252-00017/10
Adopció p. 13

1.15. Mocions

Moció 140/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
transport ferroviari i els centres logístics
Tram. 302-00195/10
Aprovació p. 14

Moció 141/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’execució dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i 
les perspectives per al 2015
Tram. 302-00196/10
Aprovació p. 14

Moció 142/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de suport a la gent gran
Tram. 302-00197/10
Aprovació p. 15

Moció 143/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures per a bastir les estructures d’estat necessàries per 
a la transició nacional
Tram. 302-00199/10
Aprovació p. 16

Moció 144/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
condemna de les agressions racistes de Lleida del 22 de se·
tembre de 2014 i la compareixença del director general de la 
Policia per a informar sobre el cas
Tram. 302-00200/10
Aprovació p. 18

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la seva gestió eco·
nòmica
Tram. 300-00208/10
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme
Tram. 300-00209/10
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre el suport a la innova·
ció en els processos productius
Tram. 300-00210/10
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre el model turístic
Tram. 300-00211/10
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre els casos de legionel·
losi
Tram. 300-00212/10
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públi·
ques amb relació a l’economia col·la bo rativa
Tram. 300-00213/10
Substanciació p. 19

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret al lleure 
educatiu i a les sortides i colònies es colars
Tram. 360-00012/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 19

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
4/2014, sobre els indicadors financers i pressupostaris dels 
municipis, corresponent al 2010 i el 2011
Tram. 258-00021/10
Coneixement de l’Informe p. 19

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
6/2014, sobre el Compte general de les corporacions locals, 
corresponent al 2012
Tram. 258-00022/10
Coneixement de l’Informe p. 19

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Número 401

 Cinquè període 6 d’octubre de 2014

S U M A R I

Dos fascicles Fascicle primer



6 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 401

SUMARI 2

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
13/2014, sobre els comptes anuals d’Aigües de Blanes, SA, 
corresponent al 2011
Tram. 258-00026/10
Coneixement de l’Informe p. 19

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 l’obertura d’un expe·
dient al director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments
Tram. 250-00777/10
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la posada en funciona·
ment de les instal·lacions per als Mossos d’Esquadra a l’es·
tació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00928/10
Retirada p. 20

Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos 
per la Independència
Tram. 250-00985/10
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre les paperetes per a la 
consulta sobre el futur polític de Ca talunya que elabora el 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció de Lleida
Tram. 250-01146/10
Rebuig p. 20

2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre comptes corrents bancaris en para·
disos fiscals a nom de càrrecs i excàrrecs públics, i sobre 
l’enriquiment il·lícit i el cobrament de comissions il·legals per 
part d’aquests
Tram. 252-00016/10
Rebuig p. 20

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre l’aplicació del reial decret que garanteix el dret dels 
alumnes a rebre l’ensenyament en totes les llengües oficials 
a Catalunya
Tram. 302-00194/10
Rebuig p. 20

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre l’assignació pressupostària per a sanitat i les previsions 
per al 2015
Tram. 302-00198/10
Rebuig p. 20

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 creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la pro·
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn·

cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 396) p. 21

Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem·
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10
Debat de totalitat p. 21
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i el Grup Par-
lamentari de Ciutadans p. 21
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini per a proposar compareixences p. 21

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
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 22
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 26
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 27
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 29

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 29
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 31

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00068/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 31

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos personals del Servei d’Intervenció Especialitzada 
de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-01135/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la promoció d’un acord 
social i polític per a l’eradicació de la violència masclista
Tram. 250-01261/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un model 
d’atenció a les malalties minoritàries integrat i en xarxa
Tram. 250-01262/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la redistribució del dè·
ficit de les administracions públiques en benefici dels ens 
locals i sobre la reforma de l’elecció d’alcaldes i regidors 
prevista pel Govern de l’Estat
Tram. 250-01263/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
prevenció de la diabetis de tipus 2
Tram. 250-01264/10
Presentació p. 35
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Proposta de resolució sobre els ingressos extraor·
dinaris dels pressupostos de la Generalitat del 2014
Tram. 250-01265/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la devolució dels im·
ports recaptats amb la taxa de l’euro per recepta
Tram. 250-01266/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre les inspeccions i les 
sancions als establiments comercials
Tram. 250-01267/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la inclusió en els pres·
supostos de la Generalitat del 2015 del pagament de la re·
valoració dels complements de les pensions dels infermers 
jubilats
Tram. 250-01268/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
obligacions contractuals amb relació a la revaloració dels 
complements de les pensions dels infermers jubilats
Tram. 250-01269/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei mèdic dels centres educatius i d’internament de Can 
Llupià i L’Alzina
Tram. 250-01270/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la reposició de recur·
sos humans als parcs de bombers de Tarragona i Reus
Tram. 250-01271/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la reposició de vehi·
cles als parcs de bombers de Tarragona i Reus
Tram. 250-01272/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el record i reconeixe·
ment dels agents dels Mossos d’Esquadra morts en acte 
de servei
Tram. 250-01273/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el control de tacògrafs 
digitals
Tram. 250-01274/10
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’adequació de la car·
retera B·204
Tram. 250-01275/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la residència i centre 
de dia per a persones amb discapacitat física del barri de 
Balàfia, de Lleida
Tram. 250-01276/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre les obres de millora·
ment de la carretera C·58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-01277/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la implicació en l’as·
sessorament i el seguiment de l’Hospital Sant Bernabé, de 
Berga
Tram. 250-01278/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut 
Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-01279/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es·
cola Àngel Guimerà, de Pallejà
Tram. 250-01280/10
Presentació p. 46

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
16/2014, sobre la Fundació per a la Universitat Oberta de Ca·
talunya, corresponent al 2012
Tram. 256-00036/10
Presentació p. 47
Termini per a proposar compareixences p. 47

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre el transport ferroviari i els centres logístics
Tram. 302-00195/10
Esmenes presentades p. 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre l’execució dels pressupostos de la Generalitat per al 
2014 i les perspectives per al 2015
Tram. 302-00196/10
Esmenes presentades p. 49

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre les polítiques de suport a la gent gran
Tram. 302-00197/10
Esmenes presentades p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre l’assignació pressupostària per a sanitat i les previsions 
per al 2015
Tram. 302-00198/10
Esmenes presentades p. 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre les mesures per a bastir les estructures d’estat necessà·
ries per a la transi ció nacional
Tram. 302-00199/10
Esmenes presentades p. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre les polítiques de seguretat ciutadana, ordre públic i ges·
tió de la pobresa
Tram. 302-00200/10
Esmenes presentades p. 58

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets lingüís·
tics a Catalunya
Tram. 360-00014/10
Tramitació en Comissió p. 60

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
17/2014, sobre el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, corresponent al 2012
Tram. 258-00027/10
Presentació p. 61
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 61
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4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya d’adhesió a 
les iniciatives internacionals per a denunciar la persecució 
de les minories culturals i religioses a l’Iraq i a Síria
Tram. 401-00020/10
Lectura en el Ple p. 61

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Substitució de diputats p. 62

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 49/X, sobre 
l’ús de dispositius Wi·Fi als centres educatius
Tram. 290-00032/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 402/X, so·
bre l’elaboració dels estudis d’impacte del projecte d’instal·
lació d’un centre comercial d’establiments especialitzats en 
la venda d’excedents a Viladecans
Tram. 290-00355/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 404/X, so·
bre el projecte de centre comercial Viladecans The Style 
Outlets
Tram. 290-00357/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Compliment de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya, per la qual s’aproven les conclusions de l’In·
forme de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni·
ments de Masses
Tram. 335-00006/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 63

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 105/X, sobre el 
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla de protec·
ció integral del delta de l’Ebre
Tram. 390-00105/10
Sol·licitud de pròrroga p. 64
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
la reducció de plantilla als jutjats de violència sobre la dona
Tram. 354-00272/10
Retirada de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
la vulneració del dret de vaga dels funcionaris del Departa·
ment de Justícia
Tram. 354-00291/10
Rebuig de la sol·licitud p. 64

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
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In·
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mos·
sos d’Esquadra en diverses concentracions en actes electo·
rals del Partit Popular de Catalunya durant la campanya de 
les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 354-00316/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In·
terior amb el conseller d’Interior sobre les conseqüències 
per a les competències de la Generalitat de les previsions 
contingudes en l’avantprojecte de llei de protecció civil ela·
borat pel Govern de l’Estat
Tram. 354-00320/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In·
terior amb el conseller d’Interior sobre la informació relativa 
als entrenaments militars dels Mossos d’Esquadra aparegu·
da en el diari El Mundo el 8 de setembre de 2014
Tram. 354-00321/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In·
terior amb el conseller d’Interior sobre la situació del Cos de 
Mossos d’Esquadra i les informacions aparegudes en diver·
sos mitjans relatives a la participació d’un grup de mossos 
en entrenaments paramilitars
Tram. 354-00322/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi 
a Sabadell
Tram. 354-00326/10
Sol·licitud i tramitació p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia 
i Coneixement sobre l’inici del curs universitari 2014·2015 i 
les perspectives de futur en docència, recerca i transferèn·
cia de coneixement
Tram. 354-00327/10
Sol·licitud i tramitació p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions dutes 
a terme davant el brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 354-00329/10
Sol·licitud i tramitació p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In·
terior amb el conseller d’Interior sobre la detenció del pre·
sumpte autor de cinc apunyalaments a Lleida (Segrià)
Tram. 354-00332/10
Sol·licitud i tramitació p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi 
a Sabadell i Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 354-00333/10
Sol·licitud i tramitació p. 66

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justí·
cia i Drets Humans perquè informi sobre l’estat del Registre 
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de la Propietat i del Registre Mercantil i sobre els efectes de 
l’agrupació i la supressió d’oficines
Tram. 356-00707/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’informe El trac-
tament de les informacions sobre violència masclista en els 
teleinformatius, corresponent al període octubre·desembre 
del 2013
Tram. 356-00768/10
Sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de Carlos Díaz Díaz 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident 
mortal d’una caporal dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B·24 i sobre l’actuació dels serveis d’emergència i dels Mos·
sos d’Esquadra
Tram. 356-00783/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Català de Foment de la Pau davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui 
les funcions i les línies de treball de l’entitat
Tram. 356-00787/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Periodistes davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’estudi Dones i 
homes en els governs locals catalans
Tram. 356-00799/10
Sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en diverses concentra·
cions en actes electorals del Partit Popular de Catalunya 
durant la campanya de les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 356-00800/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat davant la Comissió d’Interior perquè expli·
qui les actuacions de la Delegació del Govern de l’Estat amb 
relació al presumpte robatori d’una bandera a Vilobí d’Onyar 
(Selva) per agents de la Guàrdia Civil
Tram. 356-00830/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Soler Mer·
cadal, gerent d’Andreu Soler i Associats, davant la Comis·
sió d’Interior perquè informi sobre l’ús, el funcionament i els 
efectes de les pistoles Taser com a eina dels cossos poli·
cials
Tram. 356-00831/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Plataforma d’Infància de Catalunya i del Comitè de Cata·
lunya de l’UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè 
exposin les conclusions de la Jornada del 25è aniversari de 
la Convenció sobre els Drets de l’Infant pel que fa a les claus 
per a fer avançar els drets dels infants a Catalunya
Tram. 356-00835/10
Sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Co·
missió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui la situació 
dels refugiats a Catalunya
Tram. 356-00838/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença del president del Con·
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audi·

ovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre els canvis d’interpretació de la normativa de l’impost 
sobre el valor afegit per part de l’Agència Estatal de l’Admi·
nistració Tributària
Tram. 356-00840/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença d’Ana Fernández, de·
legada de Comissions Obreres del personal laboral del De·
partament de Justícia, davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre els canvis en el model d’aten·
ció mèdica als centres de tancament terapèutic de justícia 
juvenil
Tram. 356-00841/10
Sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Projecte Sophie davant la Comissió de Salut perquè expli·
quin l’estudi sobre l’impacte en la salut de la Llei 2/2004, re·
lativa a la millora de barris
Tram. 356-00844/10
Sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de Feliciano Veláz·
quez, president del Front de Resistència en Defensa dels 
Recursos Naturals i dels Drets dels Pobles, davant la Co·
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre la situació política, social i dels drets humans 
a Guatemala
Tram. 356-00846/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de Ramón Cadenas, 
director de la Comissió Internacional de Juristes de Gua·
temala, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre la situació política, social i 
dels drets humans a Guatemala
Tram. 356-00847/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de monsenyor Álvaro 
Ramazzini, defensor dels drets humans a Guatemala, da·
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope·
ració perquè informi sobre la situació política, social i dels 
drets humans a Guatemala
Tram. 356-00848/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gómez·Quin·
tero Mora, president de l’Associació per la Integració Labo·
ral · Mossos d’Esquadra amb Discapacitat, davant la Co·
missió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació de les persones amb discapacitat del Cos de Mos·
sos d’Esquadra amb relació als drets humans
Tram. 356-00850/10
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
brot de legionel·losi a Sabadell
Tram. 356-00853/10
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
brot de legionel·losi a Sabadell
Tram. 356-00854/10
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats perquè valori l’inici del curs universitari 2014·
2015 i les perspectives de futur en docència, recerca i trans·
ferència de coneixement
Tram. 356-00855/10
Sol·licitud p. 69
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Sol·licitud de compareixença de Roberto Fernán·
dez, president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú·
bliques, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè valori l’inici del curs universitari 2014·2015 i les pers·
pectives de futur en docència, recerca i transferència de 
coneixement
Tram. 356-00856/10
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de Claudi Alsina i Ca·
talà, secretari general del Consell Interuniversitari de Ca·
talunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè valori l’inici del curs universitari 2014·2015 i les pers·
pectives de futur en docència, recerca i transferència de 
coneixement
Tram. 356-00857/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Piqué, 
president de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de 
Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè informi sobre els parcs científics
Tram. 356-00858/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Ar·
gimon i Pallàs, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui el projecte VISC+
Tram. 356-00860/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Trilla Garcia, 
president del Consell d’Administració de l’Agència de Quali·
tat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui el projecte VISC+
Tram. 356-00861/10
Sol·licitud p. 70

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’inici 
del curs escolar 2014·2015
Tram. 355-00148/10
Substanciació p. 70

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la situació i les perspectives de les 
policies locals
Tram. 355-00149/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 70

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

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
Substanciació p. 71

Compareixença d’Emilio Medan Ane, alcalde de 
Les, amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00695/10
Substanciació p. 71

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
Substanciació p. 71

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
Substanciació p. 71

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
Decaïment p. 71

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
Substanciació p. 71

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
Decaïment p. 71

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
Substanciació p. 71

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
Decaïment p. 72

Compareixença de Marçal Girbau Garcia, filòleg i 
lingüista, amb relació a la Proposició de llei del règim espe·
cial d’Aran
Tram. 353-00709/10
Substanciació p. 72

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
Substanciació p. 72

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
Substanciació p. 72

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
Decaïment p. 72

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
Substanciació p. 72

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
Decaïment p. 72
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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
Decaïment p. 72

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
Substanciació p. 73

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
Substanciació p. 73

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
Decaïment p. 73

Compareixença de Jael Pozo Lozano, representant 
dels Verds d’Andorra i presidenta de la Comissió de Cultu·
ra, Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Comú de la 
Massana, amb relació a la Proposició de llei del règim espe·
cial d’Aran
Tram. 353-00727/10
Substanciació p. 73

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
Substanciació p. 73

Compareixença d’una representació de l’Acadèmia 
Catalana de la Música amb relació al Projecte de llei de cre·
ació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural di·
gital
Tram. 353-00752/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’una representació de l’Associa·
ció Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, les Tecno·
logies de la Informació i la Comunicació, de les Telecomu·
nicacions i dels Continguts Digitals amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electrò·
niques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00753/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’una representació de l’Associa·
ció Catalana de Productors d’Animació amb relació al Pro·
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de con·
tinguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 353-00754/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’una representació de la Federa·
ció de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electrò·
niques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00755/10
Decaïment p. 74

Compareixença d’una representació del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Pro·

jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de con·
tinguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 353-00756/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’una representació de Jazz Tele·
com amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00757/10
Decaïment p. 74

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electrò·
niques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00758/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Raimon Masllorens, en repre·
sentació de la Federació de Productors, amb relació al Pro·
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de con·
tinguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 353-00759/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, pre·
sident del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector audi·
ovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00760/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de l’Associa·
ció de Productors de Documentals de Catalunya amb rela·
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de comuni·
cacions electròniques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00761/10
Substanciació p. 75

Compareixença de Jordi Roigé, president de Pro·
ductors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electrò·
niques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00762/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de Barcelona 
Audiovisual amb relació al Projecte de llei de creació de l’im·
post sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00763/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de Telefónica 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector audi·
ovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00764/10
Decaïment p. 75

Compareixença d’una representació de Vodafone 
España amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
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sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00765/10
Decaïment p. 75

Compareixença d’una representació d’Orange Es·
pagne amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00766/10
Decaïment p. 76

Compareixença d’una representació de Xfera Móvi·
les (Yoigo) amb relació al Projecte de llei de creació de l’im·
post sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00767/10
Decaïment p. 76

Compareixença d’una representació de Distribuï·
dors Independents Cinematogràfics Associats amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci·
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 353-00768/10
Decaïment p. 76

Compareixença d’una representació de l’Associa·
ció de Productors Independents de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci·
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultu ral digital
Tram. 353-00769/10
Substanciació p. 76

Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de 
la delegació catalana de la Socie tat d’Empresaris de Cine·
mes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de presta·
dors de serveis de comunicacions electròniques per al fo·
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00770/10
Decaïment p. 76

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions electròni·
ques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00771/10
Substanciació p. 76

Compareixença d’una representació de l’Associa·
ció d’Empresaris i Professionals de les Apps de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector audi·
ovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00772/10
Substanciació p. 77

Compareixença d’Antoni Durán·Sindreu, director 
del Màster en fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al 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. 353-00773/10
Decaïment p. 77

Compareixença de Jaume Ripoll, director de Filmin, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la 

provisió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector audi·
ovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00774/10
Decaïment p. 77

Compareixença de Lluís Bonet, coordinador del 
programa de doctorat Gestió de la cultura i del patrimoni i 
del Màster oficial en gestió cultural, de la Universitat de Bar·
celona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00775/10
Substanciació p. 77

Compareixença de Lluís Franco, president del Con·
sell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci·
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 353-00776/10
Substanciació p. 77

Compareixença d’una representació del Centre Eu·
ro Àfrica davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a presentar el projecte de l’entitat i el pla de 
treball per al 2014
Tram. 357-00518/10
Substanciació p. 77

Compareixença de Jordi Pujol i Soley, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a donar compte dels fets que ha admès amb relació a 
fons dipositats a l’estranger sense complir les obligacions 
fiscals i del seu comportament durant l’exercici de la presi·
dència de la Generalitat
Tram. 357-00717/10
Substanciació p. 78

Compareixença d’una representació de Pimec da·
vant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00722/10
Substanciació p. 78

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional davant la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 357-00723/10
Substanciació p. 78

Compareixença d’una representació de l’empresa 
Gaes davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00724/10
Substanciació p. 78

Compareixença d’una representació de l’empresa 
Prefabricats Planas davant la Comissió d’Estudi de la Re·
forma Horària
Tram. 357-00725/10
Substanciació p. 78

Compareixença de David Casado Marín, analista 
de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, da·
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a ex·
posar els treballs sobre escenaris econòmics en el marc de 
la preparació del projecte de llei de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependèn·
cia
Tram. 357-00726/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’una representació de la Federa·
ció d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adoles·
cència davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
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per a presentar l’informe L’afectació de la salut mental en la 
població infantil i adolescent en situació de risc a Catalunya
Tram. 357-00727/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de la secretària de Família davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre el Pla integral de suport a la família
Tram. 357-00728/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’una representació de l’Associa·
ció Salut i Família davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a presentar la Memòria del 2013 del Servei 
de Compatriota a Compatriota i explicar la situació de la im·
migració a Catalunya
Tram. 357-00729/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de representants de l’Associació 
d’Ajuda als Infants del Món, Adopta, Ajuda’m, Bradopta, 
Ecai Genus, Ipi i Yamuna davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a presentar l’institut col·laborador 
d’organismes acreditats per a l’adopció
Tram. 357-00730/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de la delegada del Govern de l’Es·
tat davant la Comissió d’Interior per a explicar les actuaci·
ons de la Delegació del Govern de l’Estat amb relació al pre·
sumpte robatori d’una bandera a Vilobí d’Onyar (Selva) per 
agents de la Guàrdia Civil
Tram. 357-00731/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença del director general de Dret i d’En·
titats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Hu·
mans per a informar sobre l’estat del Registre de la Propietat 
i del Registre Mercantil i sobre els efectes de l’agrupació i la 
supressió d’oficines
Tram. 357-00732/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans perquè expliqui la situació dels refugiats a 
Catalunya
Tram. 357-00733/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença del president del Consell de Go·
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals da·
vant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre els 
canvis d’interpretació de la normativa de l’impost sobre el 
valor afegit per part de l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària
Tram. 357-00734/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80
Substanciació p. 80

Compareixença d’una representació del Consell 
Català de Foment de la Pau davant la Comissió d’Acció Ex·
terior, Unió Europea i Cooperació per a explicar les funcions 
i les línies de treball de l’entitat
Tram. 357-00735/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Feliciano Velázquez, president 
del Front de Resistència en Defensa dels Recursos Naturals 
i dels Drets dels Pobles, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació 
política, social i dels drets humans a Guatemala
Tram. 357-00736/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Ramón Cadenas, director de la 
Comissió Internacional de Juristes de Guatemala, davant la 

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
informar sobre la situació política, social i dels drets humans 
a Guatemala
Tram. 357-00737/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de monsenyor Álvaro Ramazzini, 
defensor dels drets humans a Guatemala, davant la Comis·
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a infor·
mar sobre la situació política, social i dels drets humans a 
Guatemala
Tram. 357-00738/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu·
als amb el president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les perspectives de 
futur de la Corporació
Tram. 359-00017/10
Substanciació p. 80

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans amb el president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribu·
nal corresponent al 2013
Tram. 359-00019/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 81

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 2010
Tram. 363-00005/10
Substanciació p. 81

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, corresponent al 2010
Tram. 363-00006/10
Substanciació p. 81

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

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

Comunicació d’expedient d’alienació de béns im·
mobles de la Generalitat
Tram. 334-00086/10
Presentació p. 81

Informe sobre la situació en data del 30 de juny de 
2014 dels avals d’operacions amb venciment posterior a l’1 
de gener de 2014
Tram. 334-00087/10
Presentació p. 81

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres·
supost de la Generalitat en data del 30 de juny de 2014
Tram. 334-00088/10
Presentació p. 82

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers 
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de juny 
de 2014
Tram. 334-00089/10
Presentació p. 82
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al maig del 2014
Tram. 337-00037/10
Presentació p. 82

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació de diverses cobertures d’asseguran·
ces del Parlament de Catalunya
Tram. 630-00003/10
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 793/X del Parlament de Catalu
nya, per la qual es designen els membres de 
la Comissió de Control de les Consultes Po
pulars no Referendàries
Tram. 284-00023/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 41, 01.10.2014, DSPC-P 78

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 d’octubre 
de 2014, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Mercè Barceló i 
Serramalera, Joaquim Brugué Torruella, Alfons Gon-
zález Bondia, Miquel Martín Casals, Marc Marsal 
Ferret, Jordi Matas Dalmases i Benet Salellas Vilar 
membres de la Comissió de Control de les Consultes 
Populars no Referendàries.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

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

Resolució 794/X del Parlament de Catalu
nya, per la qual s’aproven les conclusions de 
l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Per
misos de Prospecció i Explotació d’Hidro
carburs no Convencionals per mitjà de Frac
turació Hidràulica
Tram. 260-00002/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 41, 01.10.2014, DSPC-P 78

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 d’octubre 
de 2014, ha debatut les conclusions de l’Informe de la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Ex-
plotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà 
de Fracturació Hidràulica.

Finalment, ha adoptat la següent

Resolució

1. L’experiència actual als Estats Units indica que les 
explotacions d’hidrocarburs (gas i petroli) de roca ma-

re amb resultats econòmics i socials dispars i dubtosos 
tenen les característiques geològiques següents: 

– Existència de roca mare a una profunditat d’entre 
1.000 i 4.000 metres, amb una projecció en planta 
(extensió de l’àrea projectada a la superfície) de dese-
nes de milers de quilòmetres quadrats i una potència 
(gruix de la capa) de desenes de metres.

– Contingut de matèria orgànica igual o superior al 2%.

– Jaciments de milers de quilòmetres quadrats.

Segons els estudis realitzats fins a la data, a Catalu-
nya no hi ha formacions de milers de quilòmetres qua-
drats. Només hi ha indicis d’existència de recursos als 
Pirineus, a l’anomenada formació de margues d’Ar-
màncies, que té una projecció en planta de 360 km2, 
una potència estimada de 40 m i un contingut de matè-
ria orgànica de l’ordre de l’1,3%. Tots aquests valors es 
troben clarament per sota de les característiques des-
crites per a les explotacions rendibles conegudes.

Per tant, en la planificació energètica de Catalunya, no 
s’ha de tenir en compte l’explotació d’hidrocarburs de 
roca mare com a font potencial d’energia autòctona, 
tant per raons geològiques com socials i ambientals.

2. Es pot determinar, doncs, que l’explotació d’hidro-
carburs en margues i pissarra (també anomenada no 
convencional) presenta tot un seguit d’impactes i in-
convenients, a banda de qüestions no resoltes o, sim-
plement, poc conegudes.

El Parlament de Catalunya considera la fracturació hi-
dràulica ( fracking) una tecnologia tècnicament no fia-
ble i potencialment perillosa, de la qual no es coneixen 
completament els efectes sobre el medi i la salut de les 
persones i de la fauna, i que, segons les condicions del 
lloc, pot ésser ineficient tant des del punt de vista ener-
gètic com econòmic i socioambiental.

3. Tot i que el marc normatiu –d’àmbit estatal– permet 
sol·licitar permisos d’investigació per part de la inicia-
tiva privada, la normativa actual no estableix cap pro-
cediment específic per als projectes d’investigació o 
d’explotació d’hidrocarburs mitjançant la fracturació 
hidràulica. És per aquest motiu que el Parlament de 
Catalunya proposa: 

– Que la Direcció General de Qualitat Ambiental de 
la Generalitat inclogui aquestes activitats d’exploració 
i d’investigació d’hidrocarburs en l’annex I.2.a de la 
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i con-
trol ambiental de les activitats, a l’efecte de sotmetre-
les al règim d’autorització ambiental i declaració d’im-
pacte ambiental, i en faci el desplegament pertinent.

– Plantejar les reformes legislatives o les delegacions 
de competències necessàries perquè el paper de la Ge-
neralitat sigui més determinant tant en la legislació 
com en l’autorització i el control de la investigació en 
àrees compartides i marítimes i en l’explotació de jaci-
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ments d’hidrocarburs del subsòl català, especialment 
els no convencionals.

Cal tenir en compte l’article 27 de l’Estatut d’autono-
mia, que estableix els drets i deures amb relació al me-
di ambient: 

«1. Totes les persones tenen dret a viure en un medi 
equilibrat, sostenible i respectuós amb la salut, d’acord 
amb els estàndards i els nivells de protecció que de-
terminen les lleis. També tenen dret a gaudir dels re-
cursos naturals i del paisatge en condicions d’igualtat, 
i tenen el deure de fer-ne un ús responsable i evitar-ne 
el malbaratament.» 

Així mateix, cal tenir en compte la preservació de les 
condicions ambientals per a preservar la fauna i la flora.

«2. Totes les persones tenen dret a la protecció davant 
les diferents formes de contaminació, d’acord amb els 
estàndards i els nivells que determinen les lleis. Tam-
bé tenen el deure de col·laborar en la conservació del 
patrimoni natural i en les actuacions que tendeixin a 
eliminar les diferents formes de contaminació, amb 
l’objectiu de mantenir-lo i conservar-lo per a les gene-
racions futures.

»3. Totes les persones tenen dret a accedir a la infor-
mació mediambiental de què disposen els poders pú-
blics. El dret d’informació només pot ésser limitat per 
motius d’ordre públic justificats, en els termes que es-
tableixen les lleis.»

4. El Parlament de Catalunya considera que solament 
la injecció subterrània de productes de toxicitat prova-
da ja hauria d’ésser qüestionada com a pràctica i hauria 
d’ésser susceptible d’ésser considerada causa suficient 
per a prohibir la pràctica de les tècniques d’explotació 
d’hidrocarburs per fragmentació hidràulica, de con-
formitat amb les disposicions de la Llei 20/2009, del 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. A més d’aquests impactes directes sobre el 
subsòl i els aqüífers, cal valorar també els impactes 
potencials a mitjà i llarg termini no suficientment co-
neguts. Una altra evidència que es tracta d’una tècnica 
gens fiable i amb grans costos ambientals és l’alta de-
manda de recursos hídrics, que serien impossibles de 
complir, en un país mediterrani com Catalunya, sense 
augmentar l’extracció d’aigua dels aqüífers i posant-ne 
en risc la integritat.

Els impactes al subsòl i llur repercussió en forma de 
moviments sísmics sembla que són directament pro-
porcionals a la injecció de fluids, i també la causa dels 
terratrèmols.

5. El Govern, en data del 15 d’octubre de 2013, va de-
negar els permisos d’investigació d’hidrocarburs dels 
projectes Darwin i Leonardo, en la línia de les conclu-
sions de l’Informe del Grup de Treball sobre la Inves-
tigació i l’Extracció d’Hidrocarburs per Fracturació 
Hidràulica i dels compromisos establerts en el debat 
de política general.

6. Pel que fa a les sol·licituds Atlas, Perseo, Prometeo 
i Helios, presentades davant el Ministeri d’Indústria el 
22 de febrer del 2011 i pendents de resolució i per tant 
no tramitades per la Generalitat però que afecten mu-
nicipis de Catalunya i de l’Aragó, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern a instar el Ministeri d’Indús-
tria a no autoritzar les quatre sol·licituds d’investigació 
que tramita, si més no pel que fa al territori català. Si 
la petició no és atesa i aquestes sol·licituds s’autoritzen, 
el Parlament insta el Govern a presentar recurs contra 
la decisió.

7. Les incerteses i la manca de solucions amb relació 
als residus provinents de la utilització de la fracturació 
hidràulica fan que es pugui considerar la fracturació 
hidràulica una tècnica poc fiable.

No només cal tenir en compte els residus dels fluids de 
retorn (l’anomenat back flow), que són de difícil trac-
tament i una gran part es tracta per decantació a cel 
obert i per evaporació, sinó també els residus que res-
ten a dins, que amb el temps, a causa de les pressions 
i la pròpia gravetat, prenen les vies que poden i conta-
minen les capes més superficials.

El Parlament de Catalunya considera que la tecnologia 
de fracturació hidràulica horitzontal és d’una rendibi-
litat energètica i econòmica més que dubtosa si es té 
en compte que la taxa de retorn és negativa si es pre-
nen en consideració tant les despeses d’inversió com 
els costos directes i indirectes i especialment els cos-
tos de la rehabilitació de l’entorn que en teoria és ne-
cessària fer posteriorment a l’activitat.

Per tot plegat no sembla que la tecnologia de la fractu-
ra hidràulica pugui contribuir, d’una manera significa-
tiva, a la combinació energètica entre la Unió Europea 
i Catalunya.

8. La fracturació hidràulica és una tecnologia que 
aprofundeix en la utilització dels recursos fòssils no 
renovables del planeta i que frena la transició cap a 
un nou escenari energètic mundial; és per tot això que 
convé de mantenir l’aposta perquè les polítiques d’es-
talvi i eficiència energètica siguin claus per a assolir 
un model econòmic competitiu, de baixa intensitat 
d’energia i de baixa emissió de carboni. Igualment, cal 
mantenir les energies renovables com a opció estratè-
gica per a la menor dependència energètica del país i 
impulsar mesures en l’àmbit energètic i altres que per-
metin que les empreses catalanes també guanyin en 
competitivitat.

9. Els impactes potencials són prou seriosos i l’afec-
tació territorial prou extensa per obligar-nos a exi-
gir la màxima transparència a les administracions i 
als agents implicats, públics o privats, amb la posada 
en marxa de mecanismes d’informació i participació 
pública en la presa de decisions en aquest àmbit. En 
aquest punt cal destacar la importància decisiva que 
han tingut els moviments i plataformes socials, el món 
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municipalista i el rebuig de la societat catalana en ge-
neral.

Igualment és recomanable introduir mecanismes de 
participació amb els ajuntaments dels municipis afec-
tats prèviament a la presa de decisions.

10. Davant de totes aquestes qüestions i sobre la ba-
se del més elemental principi de precaució cal impul-
sar el marc legal necessari, tant a escala europea com 
espanyola i catalana, per a impedir la proliferació de 
projectes de fracturació hidràulica a Catalunya. Així 
mateix, el Parlament de Catalunya considera que la 
Unió Europea hauria d’impulsar la monitorització i la 
realització d’estudis sobre els efectes de la fracturació 
hidràulica en el medi ambient, en la salut de les perso-
nes i en les condicions de vida de la fauna i la flora, en 
les explotacions existents a Europa.

El Parlament de Catalunya considera necessari també 
fer una advertència respecte als acords de lliure mer-
cat que la Unió Europea signa i pot signar amb tercers 
estats, que obren la porta a defugir les normatives eu-
ropees contra el desenvolupament de la fracturació hi-
dràulica.

Així, en l’explotació de recursos naturals, concreta-
ment en el cas de l’aprofitament d’hidrocarburs, no és 
permès d’utilitzar la tecnologia de la fracturació hi-
dràulica quan pugui tenir efectes negatius sobre les ca-
racterístiques geològiques, ambientals, paisatgístiques 
o socioeconòmiques de la zona, o amb relació a altres 
àmbits competencials de la Generalitat.

11. El Parlament de Catalunya recomana que el Go-
vern elabori un informe per a estudiar l’efecte que pot 
tenir en la sobirania de Catalunya (i, per tant, en l’apli-
cació d’aquestes conclusions) el futur acord transatlàn-
tic de lliure comerç i inversions entre els Estats Units i 
la Unió Europea, on altres estats europeus ja han ma-
nifestat llur preocupació pel que fa a temes d’extracci-
ons, d’aigua i ambientals.

12. El Parlament de Catalunya demana aplicar amb 
coherència l’Informe del Grup de Treball sobre l’Ex-
tracció d’Hidrocarburs per Fractura Hidràulica, que, 
d’acord amb totes les dades recopilades, conclou que és 
«poc recomanable», amb la tecnologia actual, que s’im-
pulsin iniciatives per a l’explotació d’hidrocarburs no 
convencionals per fracturació hidràulica a Catalunya, 
i assenyala que el baix interès per als interessos ener-
gètics del país no justifica els costos socials locals que 
es podrien produir. Caldria legislar per a la prohibició 
expressa de la fracturació hidràulica.

13. El Parlament de Catalunya destaca que tampoc 
no és recomanable aplicar gas no combustible en lloc 
d’aigua en les tècniques de fracturació hidràulica, atès 
que el gas és un gran contaminant atmosfèric que ac-
celera de manera exponencial el canvi climàtic amb 
l’emissió de gasos a l’atmosfera.

14. El Parlament de Catalunya rebutja de manera de-
finitiva l’extracció d’hidrocarburs per fractura hidràu-
lica a Catalunya, atès que actualment aquesta pràctica 
és agressiva amb el consum de recursos, inapropiada 
per a ésser considerada una font potencial d’energia 
autòctona, una greu amenaça per a la preservació del 
paisatge i les potencialitats pròpies dels territoris ru-
rals i una opció perillosa per als recursos naturals del 
territori.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

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

Resolució 795/X del Parlament de Catalu
nya, per la qual es crea la Comissió d’Inves
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 252-00017/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 41, 02.10.2014, DSPC-P 79

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 d’octu-
bre de 2014, una vegada considerada la Proposta de 
resolució de creació d’una comissió d’investigació so-
bre el frau i l’evasió fiscals i les pràctiques de corrup-
ció política (tram. 252-00017/10), presentada pel Grup 
Mixt, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb l’article 58.3 del Reglament, ha adoptat 
la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política (CIFEF).

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

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

Moció 140/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el transport ferroviari i els centres lo
gístics
Tram. 302-00195/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 41, 02.10.2014, DSPC-P 79

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 d’octu-
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el transport ferroviari i els centres lo-
gístics (tram. 302-00195/10), presentada pel diputat 
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 81784) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 81173).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar-li en el termini de nou mesos un pla estratègic 
logístic de Catalunya, degudament acordat amb els di-
versos sectors del transport i la logística, que defineixi 
línies i programes d’actuació amb una concepció in-
tegral.

2. En línia amb les directrius sobre transport de mer-
caderies de la Unió Europea i tenint en compte, a més, 
els problemes ambientals de qualitat de l’aire, i per tal 
de reduir l’emissió de contaminants i la petjada del 
carboni, Catalunya ha de reforçar el transport de mer-
caderies per ferrocarril; en aquest sentit, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern i la resta d’administraci-
ons públiques competents en la matèria a licitar abans 
de finalitzar l’any 2014 i a acabar els accessos ferrovi-
aris als ports de Barcelona i Tarragona, i també a defi-
nir i executar el mapa de centres logístics desenvolupat 
per CIMALSA –el Logis Intermodal Penedès, el Lo-
gis Intermodal Empordà i el Logis Intermodal Mont-
blanc–, centres de caràcter intermodal que han de con-
nectar amb el port de Barcelona i el de Tarragona i la 
terminal de la Llagosta mitjançant el Corredor Medi-
terrani. La definició d’aquests centres logístics hauria 
de comptar amb el calendari d’execució i els mecanis-
mes de finançament.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encar-
regar els estudis informatius per a fer possible que des 
de la futura terminal de la Llagosta o del port de Bar-
celona es faci arribar una autopista ferroviària fins al 
Voló, al Rosselló.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Govern de l’Estat que resolgui la connexió en 
ample mixt –tercer fil– des de Figueres fins a Portbou.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a nego-
ciar amb el Govern de l’Estat la supressió de barreres 
a la competència en el transport ferroviari de merca-
deries i a eliminar barreres tècniques i de gestió, per a 
assolir la interoperabilitat amb la xarxa europea.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Govern de l’Estat que s’acceleri la construcció 
del Corredor Mediterrani com a element dinamitzador 
de l’economia i, en aquest sentit, a reclamar-li que es 
presenti a la convocatòria oberta per la Comissió Eu-
ropea per a finançar amb fons comunitaris el desen-
volupament de les xarxes transeuropees de transport 
amb un projecte solvent, tècnicament i financerament, 
amb la finalitat de captar el màxim finançament possi-
ble per al desenvolupament del Corredor Mediterrani 
com a corredor de la xarxa central europea.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Govern de l’Estat que doti els pressupostos ge-
nerals per al 2015 amb recursos suficients per a abonar 
la sol·licitud de fons europeus i que acceleri la cons-
trucció del Corredor Mediterrani com a principal eix 
de comunicacions de la xarxa ferroviària espanyola.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

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

Moció 141/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’execució dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2014 i les perspectives per 
al 2015
Tram. 302-00196/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 41, 02.10.2014, DSPC-P 79

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 d’octu-
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’execució dels pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2014 i les perspectives per al 2015 (tram. 
302-00196/10), presentada pel diputat Josep Vendrell 
Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 81300) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 81354).

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

1. El Parlament de Catalunya, per a millorar la trans-
parència dels comptes públics, insta el Govern a: 

a) Publicar en el portal Transparència de la Generali-
tat (www.transparencia.gencat.cat) tota la informació 
econòmica detallada sobre l’endeutament de la Gene-
ralitat (i, en tot cas, els creditors, les entitats finance-
res participants, l’objectiu i les condicions de l’endeu-
tament) i també la informació del Pla de pagament a 
proveïdors, preservant el que estableix la normativa de 
protecció de dades.

b) Continuar trametent trimestralment al Parlament 
l’estat de l’execució pressupostària tant de despeses 
com d’ingressos de la Generalitat i dels seus ens de-
pendents per seccions, serveis, capítols, articles i con-
ceptes, i també l’execució per programes, d’acord amb 
l’article 79 del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, millorant la informació actual per 
a facilitar-ne l’anàlisi i l’accessibilitat.

2. El Parlament de Catalunya acorda impulsar l’Ofici-
na Pressupostària del Parlament, d’acord amb el que 
disposa l’article 203 del Reglament del Parlament, i 
dotar-la dels recursos necessaris.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir, en els pressupostos de la Generalitat per al 
2015, el pagament de la catorzena paga dels treballa-
dors de la Generalitat i eliminar la reducció del 15% de 
retribució i jornada aplicada als treballadors interins, 
sense que estigui condicionat a increments de recursos 
per part de l’Estat.

b) Presentar al Parlament un pla per a combatre el 
frau fiscal que estableixi un marc d’actuació a curt i 
a mitjà termini, dotat dels recursos humans i mate-
rials necessaris, amb l’objectiu d’assolir els mateixos 
paràmetres que els països més avançats de la Unió 
Europea.

4. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de 
Comptes a elaborar durant l’exercici del 2014 i pre-
sentar un informe sobre l’anàlisi de l’evolució de l’en-
deutament de la Generalitat, d’acord amb els criteris 
establerts i donant compliment a la Moció 9/X del 
Parlament de Catalunya –el qual ha d’incloure, entre 
altres dades, l’evolució de l’endeutament, les motiva-
cions dels préstecs i llurs condicions i els creditors i 
les condicions dels contractes finalistes i dels finança-
ments específics–, per a sotmetre’l a la valoració dels 
grups parlamentaris i les organitzacions de la societat 
civil.

5. El Parlament de Catalunya rebutja noves mesures 
de l’Estat espanyol de reducció de la despesa, retallades 
de drets socials i reducció del límit de dèficit pressu-
postari, i insta el Govern de la Generalitat a negociar 
amb el Govern de l’Estat l’increment dels recursos de 

la Generalitat per a l’exercici del 2015 per a mantenir 
l’estat del benestar.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

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

Moció 142/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques de suport a la gent gran
Tram. 302-00197/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 41, 02.10.2014, DSPC-P 79

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 d’octu-
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de suport a la gent gran 
(tram. 302-00197/10), presentada per la diputada Ma-
risa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 81343), pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 81350), pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 81352) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 81355).

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) Complir les lletres a, b i e de l’apartat IX de la Re-
solució 577/X del Parlament de Catalunya, sobre l’in-
crement de la pobresa i les desigualtats en el col·lectiu 
de la gent gran.

b) Establir els mecanismes per a garantir que els as-
sistents d’atenció domiciliària tinguin la qualificació 
professional d’atenció sociosanitària a persones en el 
domicili.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

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

http://www.transparencia.gencat.cat
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Moció 143/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures per a bastir les estructu
res d’estat necessàries per a la transició na
cional
Tram. 302-00199/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 41, 02.10.2014, DSPC-P 79

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 d’octu-
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a bastir les estructures 
d’estat necessàries per a la transició nacional (tram. 
302-00199/10), presentada pel diputat Pere Aragonès 
i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 81281) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 81353).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, un cop convocada la 
consulta del 9 de novembre sobre el futur polític de 
Catalunya, expressa el seu respecte a totes les opci-
ons de resposta a les preguntes formulades, que són un 
reflex de la pluralitat de la societat catalana, i insta el 
Govern a exercir, un cop coneguda la voluntat popular, 
la iniciativa legal, política i institucional que es derivi 
de l’opinió majoritària de la ciutadania expressada a 
les urnes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a publi-
car en forma de «Llibre blanc de la transició nacional» 
la compilació dels informes elaborats pel Consell As-
sessor per a la Transició Nacional.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a planifi-
car i impulsar la creació de les estructures d’estat i ela-
borar-ne els estudis tècnics i els projectes legislatius, 
executius i operatius en l’àmbit de la hisenda pública, 
amb relació, entre altres, als aspectes següents: 

a) La reestructuració i la dotació de recursos de 
l’Agència Tributària de Catalunya per tal d’assumir 
plenament les competències de recaptació executiva 
actualment encomanades a l’Estat, i, en una fase pos-
terior, la plena aplicació de la totalitat dels impostos 
satisfets a Catalunya.

b) La integració funcional i tecnològica i la coordina-
ció, en el marc de Tributs de Catalunya, entre les dife-
rents administracions tributàries que operen a Catalu-
nya i que hi tenen la seu principal.

c) La reestructuració i dotació de recursos de la Junta 
de Finances per a assumir càrregues de treball addici-

onals i noves funcions en matèria economicoadminis-
trativa, derivades de l’exercici de noves competències 
per part dels òrgans que apliquen els tributs.

d) La transferència de competències i mitjans humans 
i econòmics assignats actualment a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, i la transició en les rela-
cions jurídiques tributàries entre l’Estat espanyol i 
el nou estat independent, si la ciutadania opta per la 
constitució d’aquest nou estat.

e) La regulació del marc de relació amb les entitats fi-
nanceres col·laboradores, amb vista a reconèixer l’au-
toritat plena i única de l’Agència Tributària de Catalu-
nya en l’àmbit de la informació i recaptació tributària 
en territori català, si la ciutadania opta per la constitu-
ció d’un nou estat independent.

f) Els tractats i convenis internacionals que s’hauran 
de signar, si la ciutadania opta per la constitució d’un 
nou estat independent.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a plani-
ficar la creació de les estructures d’estat i elaborar-ne 
els corresponents projectes executius, legislatius i ope-
ratius en l’àmbit de la seguretat social i d’acord amb la 
Moció 119/X del Parlament de Catalunya, sobre el sis-
tema de pensions i la futura seguretat social catalana, 
amb relació, entre altres, als aspectes següents: 

a) L’acompliment de funcions de la seguretat social 
durant la transició i a partir de la constitució del nou 
estat, si aquesta és la voluntat de la ciutadania.

b) El garantiment de la percepció de les pensions i de 
les altres prestacions; el disseny actuarial i sostenible 
del sistema i la gestió financera i actuarial de les reser-
ves; la gestió del fons de reserva i inversions, i l’admi-
nistració dels recursos humans i els sistemes tecnolò-
gics.

c) La preparació dels eventuals mecanismes de nego-
ciació per a atribuir a Catalunya la part del fons de re-
serva que s’ha dotat amb els superàvits de la Seguretat 
Social a Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a plani-
ficar la creació de les estructures d’estat i elaborar-ne 
els corresponents projectes executius, legislatius i ope-
ratius en l’àmbit de l’Administració de justícia, amb 
relació, entre altres, als aspectes següents: 

a) L’establiment d’un sistema provisional de govern del 
poder judicial durant l’etapa de transició, amb l’objec-
tiu de garantir la continuïtat de l’Administració de jus-
tícia i del seu funcionament normal.

b) La previsió de la transferència de funcions jurisdic-
cionals entre les instàncies actuals i les del nou estat 
independent, si s’escau.

c) La cobertura dels recursos humans (jutges, magis-
trats, fiscals, secretaris judicials, gestors, tramitadors i 
personal d’auxili judicial, i també els metges forenses) 
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i materials (funcionals, i també els registres i els ar-
xius) per a l’Administració de justícia; els mecanismes 
de gestió dels dipòsits i les consignacions, i la transfe-
rència dels fons relatius als procediments que estiguin 
coneixent els òrgans judicials catalans.

d) La planificació de l’establiment d’acords de coope-
ració judicial, que s’han de subscriure en termes de 
reciprocitat entre Catalunya i els altres estats, inclòs 
l’espanyol, seguint el marc europeu de cooperació ju-
dicial tant en l’àmbit penal com pel que fa a l’execució 
judicial.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a plani-
ficar la creació de les estructures d’estat i elaborar-ne 
els corresponents projectes executius, legislatius i ope-
ratius en l’àmbit de les infraestructures, amb relació, 
entre altres, als aspectes següents: 

a) La previsió de la gestió posterior, en el cas que s’op-
ti per la constitució d’un estat independent, sobre les 
infraestructures de Catalunya que actualment són de 
titularitat de l’Estat.

b) La planificació dels acords internacionals i els con-
venis de cooperació que s’han de portar a terme per tal 
d’inserir la gestió de les infraestructures catalanes en 
els sistemes de comunicació europeus i internacionals.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a plani-
ficar la creació de les estructures d’estat i elaborar-ne 
els corresponents projectes executius, legislatius i ope-
ratius en l’àmbit de la seguretat pública, amb relació, 
entre altres, als aspectes següents: 

a) El garantiment de la seguretat pública de Catalunya 
en el procés de transició nacional.

b) La planificació del procés de transferència de com-
petències de l’Estat espanyol cap al nou estat indepen-
dent, si el resultat de la consulta és la creació d’aquest 
nou estat, amb la compleció tant dels aspectes de se-
guretat interna que actualment porten a terme els cos-
sos i forces de seguretat de l’Estat espanyol com els 
aspectes de seguretat externa propis d’un estat.

c) La previsió, si escau, dels escenaris de cooperació 
en matèria de seguretat internacional amb els altres 
estats independents.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a planifi-
car la creació de les estructures d’estat i elaborar-ne els 
corresponents projectes executius, legislatius i opera-
tius en l’àmbit de les telecomunicacions, amb relació, 
entre altres, als aspectes següents: 

a) La ciberseguretat, amb la previsió dels espais de col-
laboració amb els organismes de l’Estat espanyol actu-
alment competents, amb una atenció especial a la pro-
tecció de dades públiques i les dades dels ciutadans de 
Catalunya.

b) La planificació del traspàs de competències i la cre-
ació dels organismes reguladors en l’àmbit de les te-
lecomunicacions, i de la gestió de l’espai radiofònic.

c) La previsió dels acords internacionals que s’hauran 
de subscriure en el cas que Catalunya esdevingui un 
estat independent.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a planifi-
car la creació de les estructures d’estat i elaborar-ne els 
corresponents projectes executius, legislatius i opera-
tius en l’àmbit de l’energia i l’aigua, amb relació, entre 
altres, als aspectes següents: 

a) La continuïtat del marc i els serveis de provisió 
d’energia i aigua durant el període de transició.

b) La creació dels organismes reguladors del mercat 
energètic per tal que assumeixin al més aviat possible, 
durant el període de transició, les funcions que els són 
pròpies.

c) L’assegurament de la continuïtat del marc regulador 
actual fins a l’aprovació del marc normatiu del sistema 
energètic i d’aigua del nou estat.

d) La previsió dels acords internacionals en l’àmbit de 
l’energia i l’aigua.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a plani-
ficar la creació de les estructures d’estat i elaborar-ne 
els corresponents projectes executius, legislatius i ope-
ratius en l’àmbit de la política monetària, el sistema fi-
nancer i les autoritats de regulació de la competència, 
amb relació, entre altres, als aspectes següents: 

a) La continuïtat de les relacions financeres i l’estabi-
litat del sistema financer en el procés de transició na-
cional.

b) La creació dels organismes propis d’un estat en 
l’àmbit de la política monetària i el mercat de valors.

c) La coordinació amb els organismes supraestatals 
pel que fa a la política monetària i supervisió del siste-
ma financer, i també la successió en els tractats inter-
nacionals signats per l’Estat espanyol.

d) La previsió del procés de creació de les autoritats 
en l’àmbit de la competència i els mercats regulats, 
la transferència de recursos i competències en aquest 
àmbit per part de l’Estat espanyol i la coordinació amb 
els organismes europeus.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a plani-
ficar la creació de les estructures d’estat i elaborar-ne 
els corresponents projectes executius, legislatius i ope-
ratius en l’àmbit de les relacions exteriors, amb relació, 
entre altres, als aspectes següents: 

a) La planificació de la successió en matèria de trac-
tats internacionals entre l’Estat espanyol i el nou estat.

b) L’assegurament de la integració del nou estat en les 
organitzacions internacionals i regionals que corres-
ponguin.
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c) La previsió dels recursos necessaris per a l’establi-
ment del sistema de relacions exteriors del nou estat i 
la transferència de recursos que ha de portar a terme 
l’Estat espanyol.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

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

Moció 144/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la condemna de les agressions racis
tes de Lleida del 22 de setembre de 2014 i 
la compareixença del director general de la 
Policia per a informar sobre el cas
Tram. 302-00200/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 41, 02.10.2014, DSPC-P 79

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 d’octu-
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de seguretat ciutadana, or-
dre públic i gestió de la pobresa (tram. 302-00200/10), 
presentada per la diputada Isabel Vallet Sànchez, del 
Grup Mixt, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 81280), pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81349) i 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 81351).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya condemna rotundament 
les agressions racistes que van tenir lloc a Lleida el 22 
de setembre de 2014.

2. El Parlament de Catalunya insta el director general 
de la Policia a comparèixer al més aviat possible da-
vant la Comissió d’Interior per a informar sobre les 
circumstàncies del cas.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la seva gestió 
econòmica
Tram. 300-00208/10

Substanciació

Sessió 41, tinguda l’1.10.2014, DSPC-P 78.

Interpel·lació al Govern sobre el model de tu
risme
Tram. 300-00209/10

Substanciació

Sessió 41, tinguda el 02.10.2014, DSPC-P 79.

Interpel·lació al Govern sobre el suport a la 
innovació en els processos productius
Tram. 300-00210/10

Substanciació

Sessió 41, tinguda l’1.10.2014, DSPC-P 78.

Interpel·lació al Govern sobre el model turístic
Tram. 300-00211/10

Substanciació

Sessió 41, tinguda el 02.10.2014, DSPC-P 79.

Interpel·lació al Govern sobre els casos de 
legionel·losi
Tram. 300-00212/10

Substanciació

Sessió 41, tinguda l’1.10.2014, DSPC-P 78.
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques amb relació a l’economia col·la bo
rativa
Tram. 300-00213/10

Substanciació

Sessió 41, tinguda l’1.10.2014, DSPC-P 78.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret 
al lleure educatiu i a les sortides i colònies 
es colars
Tram. 360-00012/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la 
sessió 16, tinguda el 30.09.2014, DSPC-C 489.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 4/2014, sobre els indicadors financers i 
pressupostaris dels municipis, corresponent 
al 2010 i el 2011
Tram. 258-00021/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha cone-
gut l’Informe en la Sessió 15, tinguda el 30.09.2014, 
DSPC-C 488.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 6/2014, sobre el Compte general de les 
corporacions locals, corresponent al 2012
Tram. 258-00022/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha cone-
gut l’Informe en la Sessió 15, tinguda el 30.09.2014, 
DSPC-C 488.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 13/2014, sobre els comptes anuals d’Ai
gües de Blanes, SA, corresponent al 2011
Tram. 258-00026/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.
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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 l’obertura d’un 
expedient al director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments
Tram. 250-00777/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la Sessió 20, 
tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 482.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions per als 
Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de 
Barcelona
Tram. 250-00928/10

Retirada

Retirada en la sessió 20 de la Comissió d’Interior, tin-
guda el 25.09.2014, DSPC-C 482.

Proposta de resolució sobre el col·lectiu 
Mossos per la Independència
Tram. 250-00985/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la Sessió 20, 
tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 482.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la Sessió 25, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 484.

2.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co
missió d’investigació sobre comptes cor
rents bancaris en paradisos fiscals a nom de 
càrrecs i excàrrecs públics, i sobre l’enriqui
ment il·lícit i el cobrament de comissions il
legals per part d’aquests
Tram. 252-00016/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la Sessió 41, tingu-
da el 02.10.2014, DSPC-P 79.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’aplicació del reial decret que 
garanteix el dret dels alumnes a rebre l’en
senyament en totes les llengües oficials a 
Catalunya
Tram. 302-00194/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la Sessió 41, tingu-
da el 02.10.2014, DSPC-P 79.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’assignació pressupostària per a 
sanitat i les previsions per al 2015
Tram. 302-00198/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la Sessió 41, tingu-
da el 02.10.2014, DSPC-P 79.
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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 creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitro
gen a l’atmosfera que produeix l’aviació co
mercial, de l’impost sobre la producció ter
monuclear d’energia elèctrica per la seva 
incidència en el medi ambient i de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at
mosfera
Tram. 200-00016/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 396)

En el BOPC 396, de 29 de setembre de 2014, a la pàg. 14,

Títol o epígraf: Esmenes subsegüents al Dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

On hi diu: 

«3 Esmena núm. 3
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió

Article 22. Afectació

«1. S’afecten parcialment els ingressos de l’impost so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica d’ori-
gen nuclear en la quantia de 257.154 euros anuals, a 
l’efecte d’atendre el finançament dels mitjans i de les 
activitats i actuacions de protecció civil expressament 
destinades a la disminució, control i, en el seu cas, re-
ducció dels riscos derivats de l’activitat gravada.

2. Una part de la recaptació de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica pot ésser des-
tinada, per mitjà de la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya, i amb la prioritat d’atendre les 
necessitats de despesa pròpies de la Generalitat, a crear 
un fons orientat a fomentar el reequilibri territorial de 
les zones afectades per activitats de producció termo-
nuclear, amb la finalitat de promoure’n i millorar-ne la 
competitivitat i la diversificació econòmica.»

Hi ha de dir: 

«3 Esmena núm. 3
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió

Article 22. Afectació

«1. S’afecten parcialment els ingressos de l’impost so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica d’ori-
gen nuclear en la quantia de 257.154 euros anuals, a 
l’efecte d’atendre el finançament dels mitjans i de les 
activitats i actuacions de protecció civil expressament 
destinades a la disminució, control i, en el seu cas, re-
ducció dels riscos derivats de l’activitat gravada.

2. Una part de la recaptació de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica pot ésser des-
tinada, per mitjà de la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya, i amb la prioritat d’atendre les 
necessitats de despesa pròpies de la Generalitat, a cre-
ar un fons orientat a fomentar el reequilibri territori-
al de les zones afectades per activitats de producció 
termonuclear, amb la finalitat de promoure’n i millo-
rar-ne la competitivitat i la diversificació econòmica.»

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 41, tinguda l’1.10.2014, DSPC-P 78.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presenta·
des pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya i el Grup Parlamentari de Ciutadans

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 41, tingu-
da l’1.10.2014, DSPC-P 78.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions dl’1.07.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 07.10.2014 al 13.10.2014).
Finiment del termini: 14.10.2014; 09:30 h.
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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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla·
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CEF, 09.09.2014

GP Socialista 

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Acadèmia Catalana de la Música amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per art de prestadors de serveis de comunica-
cions electròniques per al foment del sector audiovisual 
i per a la difusió cultural digital (tram. 352-01720/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Multisectorial d’Empreses de l’Electròni-
ca, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 
de les Telecomunicacions i dels Continguts Digitals 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01721/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01722/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de ser-
veis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01723/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01724/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Jazz Telecom amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01725/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb re-
lació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de ser-
veis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01726/10)

Proposta de compareixença de Raimon Masllorens, 
en representació de la Federació de Productors, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01727/10)

Proposta de compareixença de Sergi Casamitjana, di-
rector de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròni-
ques per al foment del sector audiovisual i per a la di-
fusió cultural digital (tram. 352-01728/10)

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domè-
nech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròni-
ques per al foment del sector audiovisual i per a la di-
fusió cultural digital (tram. 352-01729/10)

Proposta de compareixença de Judith Colell, directora 
de cinema i membre de l’Acadèmia de Cinema Espa-
nyol, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01730/10)

Proposta de compareixença de Jordi Serra, responsa-
ble de coproduccions a TV3, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió de contin-
guts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per 
a la difusió cultural digital (tram. 352-01731/10)

Proposta de compareixença de Joan González, en re-
presentació de l’Associació de Productors de Docu-
mentals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per 
a la difusió cultural digital (tram. 352-01732/10)

Proposta de compareixença de Jordi Roigé, president 
de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sec-
tor audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 
352-01733/10)
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Proposta de compareixença de David Matamoros, en 
representació de Barcelona Audiovisual, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sec-
tor audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 
352-01734/10)

GP de Convergència i Unió i GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 

Proposta de compareixença d’una representació de 
Telefónica amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01763/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Vodafone España amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital (tram. 352-01764/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Orange Espagne amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital (tram. 352-01765/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Jazz Telecom amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01766/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Xfera Móviles (Yoigo) amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per 
a la difusió cultural digital (tram. 352-01767/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de ser-
veis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01768/10)

Proposta de compareixença de Luis de Val, president 
de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Asso-
ciats, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01769/10)

Proposta de compareixença de Raimon Masllorens, 
president de Productors Audiovisuals Federats, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01770/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01771/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de co-
municacions electròniques per al foment del sector au-
diovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 352-
01772/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Productors Independents de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01773/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per 
a la difusió cultural digital (tram. 352-01774/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Productors de Documentals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01775/10)

Proposta de compareixença de Montse Guiu, vicepre-
sidenta de la delegació catalana de l’Associació d’Em-
presaris de Cines d’Espanya, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió de contin-
guts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per 
a la difusió cultural digital (tram. 352-01776/10)

Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, pre-
sident del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01777/10)
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Proposta de compareixença d’Isona Passola, presidenta 
de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comuni-
cacions electròniques per al foment del sector audiovisu-
al i per a la difusió cultural digital (tram. 352-01778/10)

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domè-
nech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròni-
ques per al foment del sector audiovisual i per a la di-
fusió cultural digital (tram. 352-01779/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Multisectorial d’Empreses de l’Electròni-
ca, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 
de les Telecomunicacions i dels Continguts Digitals 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01780/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Empresaris i Professionals de les Apps 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01781/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Durán-Sindreu, 
director del Màster en fiscalitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01782/10)

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

Proposta de compareixença del president del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-
ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 352-
01783/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Telefónica amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01784/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Vodafone España amb relació al Projecte de llei de 

creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital (tram. 352-01785/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Orange Espagne amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital (tram. 352-01786/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Jazz Telecom amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01787/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Xfera Móviles (Yoigo) amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per 
a la difusió cultural digital (tram. 352-01788/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Eti-
com - SomConnexió amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital (tram. 352-01789/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de ser-
veis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01790/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associ-
ats amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01791/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pro-
ductors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de con-
tinguts per part de prestadors de serveis de comunica-
cions electròniques per al foment del sector audiovisual 
i per a la difusió cultural digital (tram. 352-01792/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01793/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de 
Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de co-
municacions electròniques per al foment del sector au-
diovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 352-
01794/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Productors Independents de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01795/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per 
a la difusió cultural digital (tram. 352-01796/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Productors de Documentals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01797/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la delegació catalana de l’Associació d’Empresaris 
de Cines d’Espanya amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital (tram. 352-01798/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01799/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Acadèmia del Cinema Català amb relació al Projec-
te de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-
ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 352-
01800/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 352-01801/10)

Proposta de compareixença de Jaume Ripoll, director 
de Filmin, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01802/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Multisectorial d’Empreses de l’Electròni-
ca, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 
de les Telecomunicacions i dels Continguts Digitals 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01803/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Empresaris i Professionals de les Apps 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01804/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Durán-Sindreu, 
director del Màster en fiscalitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01805/10)

Proposta de compareixença de Lluís Bonet, coordina-
dor del programa de doctorat Gestió de la cultura i del 
patrimoni i del Màster oficial en gestió cultural, de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió de contin-
guts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual 
i per a la difusió cultural digital (tram. 352-01806/10)

GP del Partit Popular de Catalunya 

Proposta de compareixença de Lluís Franco, president 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01807/10)

Proposta de compareixença de José Manuel de Riva, 
president de l’Associació Multisectorial d’Empreses 
de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, de les Telecomunicacions i dels Contin-
guts Digitals, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 352-01808/10)
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Acord de la Comissió sobre les compareixen·
ces proposades
Comissió d’Economia, Finances i 

Pressupost, 16.09.2014, DSPC-C 477

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença d’una representació del Consell Naci-
onal de la Cultura i de les Arts amb relació al Projec-
te de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-
ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00758/10)

Compareixença de Lluís Franco, president del Con-
sell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 353-00776/10)

Compareixença d’una representació de Telefónica 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00764/10)

Compareixença d’una representació de Vodafone Es-
paña amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00765/10)

Compareixença d’una representació d’Orange Espag-
ne amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00766/10)

Compareixença d’una representació de Jazz Telecom 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00757/10)

Compareixença d’una representació de Xfera Móvi-
les (Yoigo) amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 353-00767/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, les Tecno-
logies de la Informació i la Comunicació, de les Tele-

comunicacions i dels Continguts Digitals amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sec-
tor audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 
353-00753/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Empresaris i Professionals de les Apps de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00772/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de con-
tinguts per part de prestadors de serveis de comunica-
cions electròniques per al foment del sector audiovisual 
i per a la difusió cultural digital (tram. 353-00755/10)

Compareixença d’una representació de Distribuïdors 
Independents Cinematogràfics Associats, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sec-
tor audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 
353-00768/10)

Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la 
delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Ci-
nemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital (tram. 353-00770/10)

Compareixença d’una representació del Gremi d’Em-
presaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-
ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00756/10)

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Aca-
dèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió de contin-
guts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual 
i per a la difusió cultural digital (tram. 353-00771/10)

Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, pre-
sident del Clúster de la Indústria Audiovisual de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 353-00760/10)

Compareixença de Jaume Ripoll, director de Filmin, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
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sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00774/10)

Compareixença d’una representació de l’Acadèmia 
Catalana de la Música amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per 
a la difusió cultural digital (tram. 353-00752/10)

Compareixença de Raimon Masllorens, en representa-
ció de la Federació de Productors, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-
ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00759/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Productors d’Animació amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de co-
municacions electròniques per al foment del sector au-
diovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00754/10)

Compareixença de Jordi Roigé, president de Produc-
tors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-
ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00762/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Productors de Documentals de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sec-
tor audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 
353-00761/10)

Compareixença d’una representació de Barcelona Au-
diovisual, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 353-00763/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Productors Independents de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de co-
municacions electròniques per al foment del sector au-
diovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00769/10)

Compareixença d’Antoni Durán-Sindreu, director del 
Màster en fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 

de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00773/10)

Compareixença de Lluís Bonet, coordinador del pro-
grama de doctorat Gestió de la cultura i del patrimoni 
i del Màster oficial en gestió cultural, de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 353-00775/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
rebutjades

Proposta de compareixença de Sergi Casamitjana, di-
rector de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròni-
ques per al foment del sector audiovisual i per a la di-
fusió cultural digital (tram. 352-01728/10)

Proposta de compareixença de Judith Colell, directora 
de cinema i membre de l’Acadèmia de Cinema Espa-
nyol, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 352-01730/10)

Proposta de compareixença de Jordi Serra, responsa-
ble de coproduccions a TV3, amb relació al Projec-
te de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-
ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 352-
01731/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Eti-
com - SomConnexió amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital (tram. 352-01789/10)

Tinguda de les compareixences d’organitzaci·
ons i grups socials
Comissió d’Economia, Finances i 

Pressupost, 25.09.2014, DSPC-C 479

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes

Compareixença d’una representació del Consell Naci-
onal de la Cultura i de les Arts amb relació al Projec-
te de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-
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ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00758/10)

Compareixença de Lluís Franco, president del Con-
sell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
(tram. 353-00776/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, les Tecnolo-
gies de la Informació i la Comunicació, de les Telecomu-
nicacions i dels Continguts Digitals amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comuni-
cacions electròniques per al foment del sector audiovisu-
al i per a la difusió cultural digital (tram. 353-00753/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Empresaris i Professionals de les Apps de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00772/10)

Compareixença d’una representació del Gremi d’Em-
presaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-
ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00756/10)

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Aca-
dèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió de contin-
guts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual 
i per a la difusió cultural digital (tram. 353-00771/10)

Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, pre-
sident del Clúster de la Indústria Audiovisual de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 353-00760/10)

Compareixença d’una representació de l’Acadèmia 
Catalana de la Música amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per 
a la difusió cultural digital (tram. 353-00752/10)

Compareixença de Raimon Masllorens, en representa-
ció de la Federació de Productors, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-

ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00759/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Productors d’Animació amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de co-
municacions electròniques per al foment del sector au-
diovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00754/10)

Compareixença de Jordi Roigé, president de Produc-
tors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-
ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00762/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Productors de Documentals de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sec-
tor audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 
353-00761/10)

Compareixença d’una representació de Barcelona Au-
diovisual, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 353-00763/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Productors Independents de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de co-
municacions electròniques per al foment del sector au-
diovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00769/10)

Compareixença de Lluís Bonet, coordinador del pro-
grama de doctorat Gestió de la cultura i del patrimoni 
i del Màster oficial en gestió cultural, de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 353-00775/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
Decaigudes 

Compareixença d’una representació de Telefónica 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00764/10)

Compareixença d’una representació de Vodafone Es-
paña amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
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post sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00765/10)

Compareixença d’una representació d’Orange Espag-
ne amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00766/10)

Compareixença d’una representació de Jazz Telecom 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00757/10)

Compareixença d’una representació de Xfera Móvi-
les (Yoigo) amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital (tram. 353-00767/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projec-
te de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audi-
ovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 353-
00755/10)

Compareixença d’una representació de Distribuïdors 
Independents Cinematogràfics Associats, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sec-
tor audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 
353-00768/10)

Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la 
delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Ci-
nemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital (tram. 353-00770/10)

Compareixença de Jaume Ripoll, director de Filmin, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00774/10)

Compareixença d’Antoni Durán-Sindreu, director del 
Màster en fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al fo-

ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital (tram. 353-00773/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 di-
es hàbils (del 07.10.2014 al 16.10.2014).
Finiment del termini: 17.10.2014; 09:30 h.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Tinguda de les compareixences d’organitzaci·
ons i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 02.09.2014,  

DSPC-C 474; 03.09.2014, DSPC-C 475;  

25.09.2014, DSPC-C 481

El 2 de setembre de 2014, DSPC-C 474

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’A-
gricultura, Ramaderia i Medi Natural del Conselh Ge-
nerau 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 de Francesc Xavier Boya i Alòs, ex-
sín dic d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran (tram. 353-00722/10)

Compareixença de Joaquín Puente Feixa, primer ti-
nent d’alcalde de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, 
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amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 353-00694/10)

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 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 del síndic de greuges amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
352-00696/10)

El 3 de setembre de 2014, DSPC-C 475

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)

Compareixença de Pau Sans Mas, llicenciat en dret per la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Pro posició 
de llei del règim especial d’Aran (tram. 353-00703/10)

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 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’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 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’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 de Juan Antonio Serrano Iglesia, 
pre  sident 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 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)

El 25 de setembre de 2014, DSPC - C 481

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 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’A ran (tram. 353-00704/10)

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)

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 d’Emilio Medan Ane, alcalde de Les, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran (tram. 353-00695/10)

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 Marçal Girbau Garcia, filòleg i lin-
güista, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran (tram. 353-00709/10)

Compareixença d’una representació d’Iniciativa per Oc-
citània, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran (tram. 353-00712/10)

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 Jael Pozo Lozano, representant 
dels Verds d’Andorra i presidenta de la Comissió 
de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i Sosteni-
bilitat del Comú de la Massana, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 
353-00727/10)

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 l’Institut Cata-
là d’Estudis Occitans, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran (tram. 353-00716/10)
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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)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

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 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 Daniel Clemente Casado, membre 
d’Aran peth sòn Ensenhament, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran (tram. 353-
00707/10)

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 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 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 Jusèp Amiell Solè, sacerdot i es-
criptor aranès, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran (tram. 353-00725/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 07.10.2014 al 27.10.2014).
Finiment del termini: 28.10.2014; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 202-00068/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 81176).
Pròrroga: 5 dies hàbils (dl’1.10.2014 al 07.10.2014).
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.09.2014.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos personals del Servei d’Inter
venció Especialitzada de Sant Feliu de Llo
bregat
Tram. 250-01135/10

Esmenes presentades
Reg. 74142 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CIP, 30.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 74142)

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

Del punt 1

«1. Adequar el recursos existents actualment al SIE de 
Sant Feliu de Llobregat a la plantilla de 11 a 8 profes-
sionals, prevista com la plantilla necessària, en funció 
de la demanda i necessitats de dones i els seus fills i 
filles derivats al SIE per a la seva atenció, tractament 
i seguiment, garantint l’atenció sense cap demora, i 
augmentar els professionals en plantilla en funció de 
l’augment de necessitats. Assegurant que cada profes-
sional utilitzi almenys un 60% del seu temps de treball 
en atenció directa.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Estudiar conjuntament Generalitat i Consell co-
marcal, durant el 2015, les necessitats reals de cada 
població amb problemes per distància o manca de 
transport, per tal d’implementar un sistema de despla-
çament de professionals del SIE que de manera pro-
gressiva faciliti l’atenció en les diferents poblacions del 
Baix Llobregat.»

Proposta de resolució sobre la promoció 
d’un acord social i polític per a l’eradicació 
de la violència masclista
Tram. 250-01261/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 79961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya 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 se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

9 dones assassinades per violència masclista a Catalu-
nya en el que portem d’any. 47 des del 2010. 55.853 do-
nes víctimes de violència en l’àmbit de la parella ate-
ses a Catalunya per la Unitat de Suport d’Atenció a les 
Víctimes. Una xacra que no para de créixer que esdevé 
una situació dramàtica i que qüestiona els fonaments 
de la nostra democràcia incapaç de garantir el dret de 
les dones a viure lliures de violència.

Les xifres visibles de la violència masclista en totes les 
seves formes i expressions, des dels maltractaments en 
l’àmbit de la parella, la violència sexual o els assetja-
ments laborals, entre altres múltiples manifestacions, 
així com els perfils dels agressors masclistes i la gra-
vetat de l’augment de la violència en la població més 
jove, com alerten recents estudis, constaten una rea-
litat inacceptable en qualsevol país democràtic. Més 
enllà de les dades visibles, informes recents com el de 
l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea 
presentava unes conclusions alarmants: un 22% de les 
dones a l’Estat espanyol afirmava haver patit violència 

física o sexual i no ho callava. Un 30% denunciava ha-
ver patit violència física, psicològica o sexual a la in-
fància per part d’un adult.

10 anys després de l’aprovació de la Llei de violència 
de gènere i 6 anys de la Llei del dret de les dones a era-
dicar la violència masclista, que van significar un pas 
en ferm per traslladar la violència masclista de l’àmbit 
privat a l’àmbit públic i polític, constatem la necessitat 
de reafirmar un compromís estable i perseverant de les 
administracions públiques i implementar les mesures 
i dotació de recursos que permetin abordar la xacra 
de la violència masclista des d’un abordatge integral i 
multidisciplinar i incidir en tots els factors que la per-
petuen.

Les organitzacions feministes alerten dels incompli-
ments de les recomanacions internacionals per era-
dicar la violència masclista que es produeixen a casa 
nostra. Cal fer un canvi de rumb decisiu, calen políti-
ques actives i valentes de lluita contra el masclisme.

Per una banda, les recomanacions generals del comi-
tè de la CEDAW (de l’any 1992) i per l’altre del con-
veni del Consell d’Europa per prevenir i combatre la 
violència contra les dones (Conveni d’Istanbul) que va 
entrar en vigor l’1 d’agost d’enguany, ha de ser una pri-
oritat de país, per a totes les institucions públiques, des 
de l’àmbit educatiu fins al judicial.

La persistència de valors i actituds retrògrades, mas-
clistes i patriarcals mantenen unes arrels profundes a 
la nostra societat i perpetuen les relacions desiguals 
entre dones i homes. El desmantellament de drets que 
està significant la crisi econòmica, les polítiques d’aus-
teritat i les retallades en l’Estat del Benestar impliquen 
un retrocés en la llibertat i l’autonomia econòmica de 
les dones. Aquests danys estan precaritzant la vida de 
les dones i situen l’horitzó de l’eradicació de la violèn-
cia masclista més lluny encara. L’austeritat neoliberal 
s’acompanya de valors patriarcals per promoure el re-
torn de les dones a rols tradicionals, suprimint opor-
tunitats, drets i equitat. La crisi no pot significar una 
etapa fosca per l’eradicació de la violència masclista.

El dret de les dones a viure lliures de violència no pot 
estar subjecte a excuses pressupostàries. Cal fer saber 
als agressors el rebuig i la condemna absoluta de to-
tes les expressions de violència masclista, també de les 
més subtils i simbòliques. Cal emetre un contundent 
missatge de que no hi ha impunitat front els feminici-
dis i la violència masclista.

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 promoure 
un Acord social i polític per l’eradicació de la violèn-
cia masclista integrat per les organitzacions socials i 
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feministes, que treballen en l’àmbit dels drets de les 
dones, i les organitzacions polítiques. L’Acord tindrà 
per objectiu elaborar les recomanacions i mesures per 
la lluita contra la violència masclista a totes les insti-
tucions públiques de Catalunya així com fer-ne el se-
guiment, avaluar les polítiques i emetre informes de 
caràcter públic.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un 
model d’atenció a les malalties minoritàries 
integrat i en xarxa
Tram. 250-01262/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 79976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu i president, i Glòria Re-
nom i Vallbona, diputada, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les malalties minoritàries (MM), també anomenades 
rares, són un conjunt molt ampli i heterogeni de condi-
cions patològiques complexes que poden afectar a tots 
els trams d’edat i que pel seu caràcter presenten una 
baixa prevalença.

La Comissió Europea de Salut Pública defineix aques-
tes malalties com a «malalties cròniques i debilitants o 
que amenacen la vida, d’una prevalença tan baixa que 
demanen esforços combinats per al seu tractament».

Existeix un grup molt nombrós de malalties minori-
tàries, de fet, s’estima que hi ha entre 7.000 i 8.000 
malalties diferents, de les quals unes 4.000 tenen un 
origen genètic i es manifesten preferentment en la po-
blació pediàtrica, però, malgrat la seva diversitat, hi ha 
uns trets comuns a totes elles: que són malalties greus, 
que posen la vida en risc, o són crònicament debili-
tants i discapacitants, que són en general hereditàries, 
que afecten molt sovint a diversos òrgans i funcions 
que requereixen intervencions complexes i multidisci-
plinàries, que poden comportar una pèrdua molt im-
portant de l’autonomia dels afectats i de llurs famílies, 
i que encara són malalties poc conegudes i invisibles 
per part del conjunt de la societat.

La determinació de la prevalença per considerar mino-
ritària una malaltia no respon a un valor universal, sinó 
que varia en funció de les diferents lleis, paï-sos i/o ins-
titucions. En aquest sentit, a Europa es considera una 
malaltia com a MM quan afecta menys d’una persona 
de cada 2.000 habitants (<5 casos per 10.000 persones), 
als EUA quan afecta a menys de 200.000 persones (1 
cas per 1.200 persones), i al Japó quan 4 de cada 10.000 
habitants estan afectats.

Les MM poden afectar en conjunt a un 5-7% de la po-
blació general: s’estimen uns 30 milions d’afectats a la 
Unió Europea, uns 3 milions a l’Estat espanyol, i entre 
300.000 i 400.000 a Catalunya.

Ara bé, les persones que sofreixen MM es topen amb 
diversos problemes, com ara l’existència de dificultats 
diagnòstiques, ja que són entitats clíniques molt hete-
rogènies, la necessitat d’abordatges multidisciplinaris 
(sanitaris, sociosanitaris, socials, educatius i de rein-
serció laboral) a causa de la seva gravetat, o la man-
ca sovint de tractaments per tractar, pal·liar o curar els 
símptomes d’aquestes malalties, i prevenir-ne la mor-
biditat, la mortalitat primerenca i la reducció de la 
qualitat de vida i potencial socioeconòmic de les per-
sones que les pateixen satisfactoris.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

– Aplicar el model d’atenció a les malalties minoritàri-
es, basat en el treball integrat i en xarxa entre les uni-
tats d’expertesa i els dispositius sanitaris territorials, 
el treball multidisciplinari, la gestió del cas i, en el cas 
dels nens i nenes afectats per aquestes malalties i que 
són atesos als hospitals pediàtrics, la consolidació dels 
processos de transició de l’atenció sanitària als hospi-
tals d’adults.

– Crear un registre consolidat de pacients amb malal-
ties minoritàries.

– Treballar per l’ampliació del número de malalties 
minoritàries incloses en els cribratges neonatals.

– Donar suport i prioritzar la recerca de noves eines 
diagnòstiques de les malalties minoritàries i la investi-
gació i desenvolupament de nous medicaments.

– Potenciar els bancs de mostres de pacients amb ma-
lalties minoritàries per a la seva utilització en R+D+i, 
prèvia obtenció del seu consentiment informat.

– Divulgar a nivell institucional sobre l’existència de 
les malalties minoritàries i el seu impacte sobre la vida 
diària de pacients i familiars, incrementant-ne així la 
conscienciació social, i sobre la importància de la re-
cerca en aquest àmbit, no només per la seva rellevàn-
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cia social sinó també pel seu impacte potencial sobre 
una economia basada en el coneixement.

– Potenciar la intersectorialitat en l’abordatge de les ma-
lalties minoritàries, d’acord als esquemes emprats amb 
les restants malalties que generen dependència i disca-
pacitat, reforçant especialment el treball conjunt entre els 
àmbits de salut, educació, benestar social, i treball.

– Instar al Govern de l’Estat a regular de permisos 
d’aplicació general l’àmbit laboral (per exemple, per-
misos als progenitors de nens afectats acudir a, per 
exemple, sessions de rehabilitació).

– Establir recomanacions en els convenis col·lectius o 
pactes d’empresa per tal que les parts que negocien pu-
guin incloure mesures socials en aquesta sentit, en el 
marc del Consell de Relacions Laborals.

Palau del Parlament, 19 de setembre del 2014.

Jordi Turull i Negre Glòria Renom i Vallbona
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU

Proposta de resolució sobre la redistribució 
del dèficit de les administracions públiques 
en benefici dels ens locals i sobre la reforma 
de l’elecció d’alcaldes i regidors prevista pel 
Govern de l’Estat
Tram. 250-01263/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 80477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya 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 se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Avui el món local pateix una agressió sense prece-
dents en la seva legitimació. A la conjuntura econò-
mica s’hi afegeixen diferents amenaces recentralit-
zadores del govern de l’Estat espanyol; retallades de 
competències fetes des de la deslleialtat institucional, 
la desconfiança i la superioritat moral; i normatives di-
verses que vulneren l’autonomia local i el principi de 
subsidiarietat com la Llei de Racionalització i Soste-
nibilitat Local. Les reclamacions del món local català 
d’un marc institucional i una hisenda pròpia s’han de 
concretar en una Llei de Governs Locals de país, con-

juntament amb una Llei de Finances Locals que enca-
ra són pendents d’aprovació.

Els governs locals pateixen una situació financera difí-
cil. El repartiment del dèficit entre les administracions 
és injust i desigual i els ens locals catalans han hagut de 
reduir el deute dràsticament sota les amenaces d’inter-
venció de l’Estat o inhabilitacions per incompliment de 
la llei d’estabilitat. Aquesta disminució i estalvi ha pro-
duït un efecte molt negatiu: la destrucció de 1.724 llocs 
de treball als ajuntaments catalans, el 2013. Els ajunta-
ments catalans tenen avui un deute de 5.448 M€, 725 € 
de deute per habitant (d/h) per sota dels 741 € (d/h) de 
la mitja estatal. Catalunya representa el 15,6% del deute 
amb un 16% del total de la població. Cal ajustar els lí-
mits de dèficit en funció del pes de la despesa de cadas-
cuna de les diferents Administracions Públiques (se-
gons dades d’Eurostat del total de la despesa pública, 
l’Administració central representa el 44% de la despesa 
total, les Comunitats Autònomes el 39% i l’Administra-
ció Local el 17%) i, alhora, que el calendari de reduc-
ció del dèficit vingués determinat per l’evolució de les 
dades macroeconòmiques, especialment les de l’atur. 
Aquesta redistribució del dèficit permetria un sostre de 
dèficit de l’1% per al conjunt de l’Administració Local 
(a hores d’ara no es permet aprovar pressupostos amb 
dèficit) destinat prioritàriament a la lluita contra la crisi, 
la generació d’ocupació local i la reducció de la petjada 
ecològica.

La complicada situació econòmica dels ens locals s’ac-
centua pels incompliments dels compromisos anunci-
ats i els pagaments als ajuntaments. El deute real del 
Govern català amb els ajuntaments supera els 1.200 
milions d’euros i provenen no només de les transferèn-
cies i subvencions concedides, sinó també de convenis 
signats entre la Generalitat i els ajuntaments que no 
han estat pagats.

Als atacs a la sobirania local i al sistema competenci-
al dels ens locals i a la situació financera se suma una 
agressió més, l’anunciada proposta de reforma de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General (LOREG), Capítol IX article 196, per tal de ga-
rantir que l’alcalde o l’alcaldessa correspongués a la llista 
més votada. Aquesta tupinada del govern central a vuit 
mesos de les eleccions municipals, sense cap consens, 
canviant les regles a meitat de partit, és una altra expres-
sió de la ruptura unilateral d’acords que van fonamentar 
el procés de transició a la democràcia. Les amenaces de 
modificació legislativa sense afrontar una reforma amb 
profunditat de la llei electoral, en el que se situïn debats 
ciutadans com les llistes desbloquejades, el dret de vot 
als majors de 16 anys, la major proporcionalitat i igualtat 
dels vots, el règim d’incompatibilitats, els costos de cam-
panyes electorals, acompanyat d’una reforma de la llei de 
finançament de partits, demostra que l’únic interès que 
mobilitza al govern central és el de conservar algunes 
de les seves alcaldies en risc i alhora el manteniment del 
poder municipal com a mitjà per a garantir l’aplicació 
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dels plans d’ajustament, és a dir, del desmantellament de 
l’Estat del Benestar Local. En definitiva, estem davant 
d’un engany que el Govern del PP posa en marxa a fi 
d’intentar assegurar-se el poder municipal que li permeti 
mantenir el seu programa de reformes regressives. Amb 
l’excusa de l’elecció del cap de llista més votat es prete-
nen modificacions que lluny de suposar més democràcia, 
comporten la substitució de la voluntat dels ciutadans i 
ciutadanes per la del legislador que en aquest cas pretén 
aprofitar-se de la seva majoria absoluta. Si el Govern del 
PP vol apropar la democràcia local als ciutadans el que 
ha de fer no es aprovar lleis que atorguin vots que els ciu-
tadans no han donat, sinó propiciar formes de democrà-
cia participativa.

Aquesta reforma de la llei electoral per a les elecci-
ons municipals, canviaria radicalment l’estructura dels 
nostres ajuntaments fins donar-los un caràcter presi-
dencialista, perdent representativitat i control demo-
cràtic als alcaldes i alcaldesses, afavoriria el biparti-
disme i faria més difícil reaccionar davant alcaldes i 
alcaldesses autoritaris. L’exercici real de la sobirania 
per part dels ciutadans i ciutadanes ha permès que les 
opcions polítiques significatives en les que s’organitza 
la ciutadania en cada municipi hagin configurat majo-
ries de govern local amb un suport majoritari del vot 
popular a través d’un sistema de representació respec-
tant la proporcionalitat.

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) Exigir al Govern de l’Estat una redistribució justa i 
ajustada del dèficit de les Administracions Públiques 
que beneficiï als ens locals com a institució més pròxi-
ma a la ciutadania i que permeti un increment del sos-
tre com a mínim de l’1%.

2) Manifestar la seva oposició a la reforma anunciada 
pel Govern central al mètode d’elecció de regidors i 
regidores i dels alcaldes i alcaldesses de les Corporaci-
ons Locals i, molt especialment a: 

a) L’atribució de qualsevol prima de representació per 
regidors i regidores de la llista o llistes més votades, per 
vulnerar els principis de proporcionalitat i vot igual.

b) L’atribució de l’alcaldia a la llista més votada, quan 
no tingui el suport de la majoria dels regidors i regido-
res elegits en vot igual mitjançant un sistema proporci-
onal i constituït en el Ple de l’Ajuntament.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la prevenció de la diabetis de tipus 2
Tram. 250-01264/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 80478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president i portaveu, i Glòria Re-
nom i Vallbona, diputada, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

A Catalunya, la diabetis (DM) ha mostrat una preva-
lença creixent en el període 2003-2013. Segons dades 
de l’ESCA, la prevalença de la diabetis en persones de 
15 o més anys ha passat del 5,9% al 7,9% en aquest 
període. La incidència de la diabetis tipus 1 s’ha man-
tingut estable a Catalunya, amb un increment dels me-
nors de 5 anys.

Un alt percentatge dels pacients amb diabetis tipus 2 
atesos a l’atenció primària, presenten un bon control 
metabòlic gràcies al paper actiu del diagnòstic, segui-
ment i control dels professionals sanitaris de Catalunya.

Quant a la millora en el tractament i el control dels 
pacients amb DM, cal assenyalar que s’ha donat una 
reducció dels pacients que entren en tractament renal 
substitutiu, segons dades del Registre de malalts re-
nals de Catalunya.

D’altra banda, es constata que és fonamental continuar 
treballant en aquesta línia, si bé cal incidir més en la 
prevenció de la malaltia des dels diferents àmbits d’ac-
tuació i entorns, no únicament sanitaris, i des d’eta-
pes primerenques de la vida. El paper de l’atenció pri-
mària de salut és cabdal per aconseguir millores en 
aquest sentit. Es tracta de seguir una de les línies del 
Pla de Salut 2011-2015 en el sentit d’integrar la salut 
pública i comunitària en el model assistencial, poten-
ciant els programes de protecció i promoció de la salut 
i prevenció de les malalties.

Així mateix, també en el marc del Pla de Salut 2011-
2015 i del Programa de Prevenció i Atenció a la Cro-
nicitat (PPAC), es va prioritzar el desplegament de 
l’atenció als 10 Processos Clínics Integrats de major 
impacte pel que fa a malalties cròniques a Catalunya, 
entre les quals es troba la diabetis.

La ruta assistencial és la conseqüència del pacte –escrit 
i formal– entre professionals dels diferents estaments, 
per donar resposta pràctica a determinades situacions 
de salut que afecten als pacients i que, dins l’àmbit ter-
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ritorial, precisen ser ordenades i expressades de forma 
explícita. El seu disseny incorpora a tots els proveïdors 
implicats en l’abordatge del problema de salut.

En aquest sentit, la ruta de la diabetis té per objectius 
millorar l’atenció a les persones amb aquesta patologia 
a través de la col·laboració entre professionals, la co-
ordinació entre proveïdors, l’establiment i optimitza-
ció dels circuits assistencials i la promoció de la bona 
pràctica, per tal de contribuir a la reducció de la mor-
talitat i morbiditat de les persones afectades de DM, 
millorant els seus resultats en salut i qualitat de vida.

Aquesta ruta assistencial ja està implementada a tot el 
territori, amb diferent grau d’assoliment, però falta re-
alitzar la seva revisió i actualització per copsar el grau 
d’assoliment dels objectius i l’existència o no d’impe-
diments en la seva implementació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

– Millorar la prevenció de la diabetis tipus 2 des de 
l’atenció primària de salut amb l’objectiu de modificar 
els hàbits de vida i fer promoció de la salut mitjançant 
activitats relacionades amb l’alimentació i l’activitat 
física saludable en diferents àmbits.

– Realitzar la revisió i actualització de la ruta assisten-
cial de la diabetis, amb la participació activa dels pro-
fessionals sanitaris.

Palau del Parlament, 23 de setembre del 2014.

Jordi Turull i Negre Glòria Renom i Valbona
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU 

Proposta de resolució sobre els ingressos 
extraordinaris dels pressupostos de la Ge
neralitat del 2014
Tram. 250-01265/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost.

Exposició de motius

En els pressupostos de l’any 2014, el Govern de la 
Generalitat va preveure una partida d’ingressos ex-
traordinaris per valor de 2.318 milions d’euros. Pos-
teriorment, durant molts mesos, en diferents debats 
parlamentaris, el Conseller d’Economia i Coneixe-
ment va ser interpel·lat amb l’objectiu que donés res-
posta en aquest dubte sobre els ingressos extraordina-
ris de la Generalitat de Catalunya per aquest exercici 
pressupostari, sense rebre resposta cap dels Grups par-
lamentaris que van preguntar o interpel·lar al Conse-
ller sobre aquesta matèria.

Fa mesos es va conèixer l’operació de la Generalitat de 
Catalunya per ingressar 800 milions d’euros de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en relació als serveis que 
realitza l’Agència Catalana de l’Aigua en aquesta zo-
na. Així mateix, també s’ha conegut pels mitjans de 
comunicació que la Generalitat té previst la venta de 
400 milions d’euros en immobles, havent escassament 
arribat al 50% de l’objectiu previst d’acord amb in-
formacions periodístiques. Per tant, avui queden per 
aconseguir 1.400 milions d’euros d’ingressos extraor-
dinaris envers els 2.318 previstos.

Totes aquestes dades disponibles mostren que la Ge-
neralitat de Catalunya està lluny de l’objectiu marcat 
en els pressupostos de 2014, sense saber a punt d’inici-
ar el darrer trimestre de l’any 2014, si aquests ingres-
sos extraordinaris s’aconseguiren i quines són les vies 
per aconseguir-los.

Així doncs, atès que el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular no té coneixement de com es pensen obtenir tots 
aquests ingressos extraordinaris i que aquest dubte és 
compartit com a mínim per la resta de Grups parlamen-
taris de l’oposició, havent de ser el Parlament l’espai on 
el Govern ha de retre comptes respecte a la seva gestió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar i enviar, en el període de 15 dies des 
de l’aprovació d’aquesta Resolució, un informe a tots 
els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya 
on s’expliqui detalladament quina ha estat l’evolució de 
consecució dels 2.318 milions d’euros d’ingressos extra-
ordinaris per l’exercici 2014 així com, en relació als in-
gressos pendents d’obtenir fins arribar als 2.318 milions 
d’euros, quines seran les operacions o actuacions de la 
Generalitat de Catalunya per obtenir-los abans de finalit-
zar l’any 2014 i així poder complir amb el que preveuen 
els vigents Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre la devolució 
dels imports recaptats amb la taxa de l’euro 
per recepta
Tram. 250-01266/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80530 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost.

Exposició de motius

El Conseller de Salut va revelar mitjançant unes decla-
racions a la premsa que el Govern de la Generalitat re-
tornaria la taxa de l’euro per recepta que es va cobrar 
il·legalment entre el 23 de juny de 2012 i el 15 de gener 
de 2013 d’acord amb la sentència del Tribunal Consti-
tucional dictada el 6 de maig de 2014.

Segons aquestes mateixes informacions periodísti-
ques, correspon al Departament d’Economia i Com-
petitivitat retornar aquests imports. Així mateix, el 
Govern de la Generalitat també ha anunciat que hi ha 
de termini fins a finals d’aquest any 2014 per fer la 
sol·licitud de devolució mitjançant l’Oficina Virtual de 
Tràmits de la Generalitat de Catalunya

Entre el pagament que van a haver de fer les perso-
nes que requerien de medicaments a causa d’una re-
cepta mèdica i l’anunci del retorn dels diners recaptats 
il·legalment per part de la Generalitat de Catalunya i 
el retorn efectiu d’aquests imports, hauran transcorre-
gut més de dos anys, donant un termini excessivament 
breu per fer aquesta sol·licitud de retorn dels imports 
de l’anomenat euro per receptes.

És a dir, mentre la Generalitat de Catalunya tarda més 
de dos anys en retornar aquests imports, els afectats 
tindran poc més d’un trimestre per fer aquesta sol-
licitud de devolució. A més, en aquest període s’ha 
produït un increment de preus, en l’anomenat Índex de 
Preus al Consum (IPC), el que fa que l’import que es 
va fer efectiu fa dos anys, en aquests moments, en ter-
mes reals sigui inferior, el que implica una pèrdua de 
poder adquisitiu per part de les persones que van fer 
efectiu l’euro per recepta respecte a la quantitat que els 
hi serà retornada. Així doncs, a l’any 2012, l’IPC es 
va incrementar a Catalunya en un 3,6%, a l’any 2013 
els preus es van incrementar a Catalunya en un 0,2% 
i del que portem de 2014, hi ha hagut una disminució 
de preus del 0,7%. És per aquest motiu, que la Genera-

litat de Catalunya ha de retornar l’import real del que 
va significar l’euro per recepta en el període en que va 
està vigent, el que implica l’actualització amb l’evolu-
ció de preus que hi ha hagut entre el moment en que 
es va fer el pagament i el moment en que es retornin 
els imports.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Que el termini per poder sol·licitar el retorn de la ta-
xa de l’euro per recepta no sigui inferior a un any.

2. Dur a terme una adequada campanya de publicitat 
en els espais web de la Generalitat de Catalunya així 
com en els mitjans de comunicació públics de la Ge-
neralitat de Catalunya en els que s’informi de la pos-
sibilitat de sol·licitar el retorn dels imports sostrets 
il·legalment d’acord amb la Sentència dictada pel Tri-
bunal Constitucional en relació a la taxa de l’euro per 
receptes.

3. Actualitzar els imports a retornar amb l’evolució de 
l’Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya entre el 
moment en que es va fer efectiu el pagament de la taxa 
de l’euro per recepta i el moment de la seva devolució i 
ha retornar-los d’acord amb aquesta evolució de preus.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre les inspeccions 
i les sancions als establiments comercials
Tram. 250-01267/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat, Rafael Luna Vivas, diputat, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Un dels objectius per impedir la competència deslleial 
en qualsevol àmbit i especialment en el del comerç és 
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que tot establiment, sigui del tipus que sigui, complei-
xi amb les disposicions que estableix la llei, del con-
trari, aquells que incomplissin la normativa tindrien 
una avantatge competitiva envers la resta.

Aquest compliment ha de ser estricte: àmbit fiscal, de 
mesures sanitàries, de compliment d’horaris comerci-
als, de venta en establiments autoritzats, de compli-
ment dels horaris màxims d’una jornada laboral per 
cadascun dels treballadors empleats, de prohibició de 
venta d’alcohol a menors d’edat i de venta d’alcohol a 
partir d’una determinada hora, d’una correcte infor-
mació sobre els preus, d’una adequada il·luminació i 
refrigeració dels establiments així com de mesures de 
seguretat.

Cada cop més, a Catalunya s’observa una expulsió del 
comerç tradicional com a conseqüència d’un incom-
pliment flagrant de la normativa, al que està portant 
a una concentració de determinats establiments d’una 
determinada activitat, per un mal funcionament del 
mercat com a conseqüència de determinades disfun-
cions, especialment en l’àmbit de la inspecció i con-
trol i concretament en el que fa referència als horaris 
comercials i de les jornades laborals dels treballadors 
en cadascun d’aquests establiments. Per aquest motiu, 
és essencial una major col·laboració entre ajuntaments 
i Generalitat de Catalunya per garantir el ple compli-
ment de les normatives que afecten al comerç per part 
dels diferents establiments així com una major presèn-
cia d’inspectors encarregats de garantir el ple compli-
ment de totes les normatives que afecten als establi-
ments comercials.

Observem com la Generalitat de Catalunya està més 
preocupada per garantir que els comerços disposin de 
rètols en català que no pas que compleixin amb les 
normatives existents en quant a l’activitat de negoci i 
que afecten a la necessitat d’una competència lleial, el 
que afavorirà clarament tant al venedor com al consu-
midor.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Informar en seu parlamentària del número d’inspec-
cions i sancions que s’han produït a Catalunya en el 
que portem de l’any 2014 en relació al comerç i quins 
han estat els motius que han motivat les mateixes.

2. Augmentar, d’acord amb els ajuntaments de Cata-
lunya, en un 50% el número d’inspectors destinats a 
garantir el compliment de les normes que afecten al 
comerç.

3. Posar fi a qualsevol multa de caràcter lingüístic en 
els comerços de Catalunya.

4. L’establiment d’un certificat expedit per la Genera-
litat de Catalunya d’acord amb els ajuntaments, que si-
gui visible per part dels consumidors conforme, un cop 
transcorreguda la inspecció i resolts tots els possibles 
incompliments, mostri que l’establiment en qüestió 
compleix amb totes les normatives referents al comerç 
en l’àmbit fiscal, de mesures sanitàries, de compliment 
d’horaris comercials, de venta en establiments autorit-
zats, de compliment dels horaris màxims d’una jorna-
da laboral per part del treballadors ocupats en aquell 
establiment, de prohibició de venta d’alcohol a menors 
d’edat i de venta d’alcohol a partir d’una determinada 
hora, d’una correcte informació sobre els preus, d’una 
adequada il·luminació i refrigeració dels establiments 
així com d’adequades mesures de seguretat.

5. Endurir, d’acord amb els ajuntaments de Catalunya 
que si vulguin acollir, les sancions d’aquell establi-
ments que un cop disposin del certificat, incomplei-
xin qualsevol dels àmbits normatius esmentats en el 
punt 3.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i José Antonio 
Coto Roquet i Rafael Luna Vivas, diputats del GP del 
PPC 

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
els pressupostos de la Generalitat del 2015 
del pagament de la revaloració dels comple
ments de les pensions dels infermers jubilats
Tram. 250-01268/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80532 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Des del passat mes de desembre de 2013, l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS) no abona la quantitat correspo-
nent a la paga catorze de l’any del complement de pen-
sió de jubilació que s’atorgava als infermers.

Els afectats són infermers amb els que l’Institut Català 
de la Salut es va comprometre que al jubilar-se abona-
ria una quantitat mensual en concepte de complement 
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de pensió per a compensar la pèrdua econòmica que 
suposava el passar de personal en actiu a jubilat.

Al no haver abonat aquesta quantitat en la paga extra 
dels pensionistes, l’ICS incompleix el pacte de millora 
de forma unilateral i sense previ avís.

Per reclamar aquesta quantitat el col·lectiu d’infermers 
va requerir el pagament per escrit a la Direcció de Re-
cursos Humans.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha 
contestat denegant la petició, el que ha portat al col-
lectiu a plantejar un recurs d’alçada contenciós admi-
nistratiu que com a resposta els deriva als tribunals del 
Social.

Dels aproximadament 1.930 infermers afectats, tan 
sols uns 150 s’han adreçat als tribunals del Social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a incloure als pressupostos del 2015 la quantitat 
que es deu al col·lectiu d’infermers jubilats de l’ICS per 
concepte de la revalorització dels complements de les 
seves pensiones de jubilació.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les obligacions contractuals amb rela
ció a la revaloració dels complements de les 
pensions dels infermers jubilats
Tram. 250-01269/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Des del passat mes de desembre de 2013, l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS) no abona la quantitat correspo-

nent a la paga catorze de l’any del complement de pen-
sió de jubilació que s’atorgava als infermers.

Els afectats són infermers amb els que l’Institut Català 
de la Salut es va comprometre que al jubilar-se abona-
ria una quantitat mensual en concepte de complement 
de pensió per a compensar la pèrdua econòmica que 
suposava el passar de personal en actiu a jubilat.

Al no haver abonat aquesta quantitat en la paga extra 
dels pensionistes, l’ICS incompleix el pacte de millora 
de forma unilateral i sense previ avís.

Per reclamar aquesta quantitat el col·lectiu d’infermers 
va requerir el pagament per escrit a la Direcció de Re-
cursos Humans.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha 
contestat denegant la petició, el que ha portat al col-
lectiu a plantejar un recurs d’alçada contenciós admi-
nistratiu que com a resposta els deriva als tribunals del 
Social.

Dels aproximadament 1.930 infermers afectats, tan 
sols uns 150 s’han adreçats als tribunals del Social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a complir les seves obligacions contractuals en 
matèria de les revaloraritzacions dels complements de 
les pensions del personal d’infermeria de l’ICS.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei mèdic dels centres educatius i 
d’internament de Can Llupià i L’Alzina
Tram. 250-01270/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80534 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat, Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans.
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Exposició de motius

L’1 d’octubre d’enguany es farà efectiva la integració 
del personal sanitari de presons i Justícia Juvenil a 
l’Institut Català de la Salut.

Aquesta integració comportarà l’adaptació del servei 
sanitari als centres educatius i d’internament terapèu-
tic al model de l’Institut Català de la Salut.

Tot i que el nou model als centres educatius i d’inter-
nament terapèutic encara no és consensuat i tancat, la 
proposta de l’Institut Català de la Salut no contempla 
la presència i visita diària, de dilluns a divendres, de 
metge i infermera als centres de Can Llúpia i L’Alzina, 
amb la conseqüent pèrdua de qualitat assistencial que 
aquesta mesura comporta.

Als centres de Can Llúpia i L’Alzina la dotació d’a-
quests professionals ja és menor que la de la resta de 
centres educatius i d’internament terapèutic del Depar-
tament de Justícia, tot i que, concretament el de Can 
Llúpia és, a més a més, el centre de preventius i per 
tant el que rep al menor a l’entrada al sistema i el que 
detecta en general la patologia de tot tipus a l’ingrés del 
menor al centre.

L’aplicació d’aquest nou model no permetrà, sense 
considerar la visita mèdica diària, atendre les situaci-
ons que requereixen una immediatesa, bé per la seva 
urgència o pel que pot generar en cas de no abordar la 
problemàtica ràpidament. L’absència de metge a dia-
ri impedirà el compliment de la legalitat vigent en el 
supòsits de requeriment de visita mèdica abans de 24 
hores, ingressos, aïllament, sancions, protocol de suï-
cidis, entre d’altres.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a mantenir la presència diària de tres metges 
i tres infermeres a jornada complerta, als centres edu-
catius i d’internament terapèutic de Can Llúpia i L’Al-
zina.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i Jordi Roca 
Mas i Sergio Santamaría Santigosa, diputats del GP 
del PPC

Proposta de resolució sobre la reposició de 
recursos humans als parcs de bombers de 
Tarragona i Reus
Tram. 250-01271/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80535 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat, Pere Calbó i Roca, diputat, Alicia Alegret 
Martí, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, 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 d’Interior.

Exposició de motius

El cos de bombers de la Generalitat depèn de la Direc-
ció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments.

L’organització del cos de bombers de la Generalitat de 
Catalunya s’estructura en òrgans centrals i en òrgans 
territorials.

Els òrgans centrals són la Divisió, l’Àrea Central, la 
Unitat Central i el Grup, i els òrgans territorials són 
la Regió, l’Àrea Regional, les Unitats Regionals i els 
Parcs.

El nombre d’efectius dels parcs de Tarragona i Reus 
representen respectivament el 13 i el 10% en compara-
ció al nombre total d’efectius de tots els parcs de bom-
bers de la província de Tarragona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a presentar un calendari de reposició d’efectius 
humans als parcs de bombers de Tarragona i Reus.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i Jordi Roca 
Mas, Pere Calbó i Roca i Alicia Alegret Martí, dipu-
tats del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre la reposició de 
vehicles als parcs de bombers de Tarrago
na i Reus
Tram. 250-01272/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80536 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat, Pere Calbó i Roca, diputat, Alicia Alegret 
Martí, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, 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 d’Interior.

Exposició de motius

L’estat dels vehicles i equipaments dels bombers és bà-
sic per al bon funcionament del servei. La renovació i 
millora és, doncs, imprescindible perquè els bombers 
disposin de mitjans òptims que assegurin la millor 
resposta possible per fer front a les emergències.

El parc mòbil dels Bombers de la Generalitat està inte-
grat per més de 700 vehicles.

El nombre de vehicles dels parcs de Tarragona i Reus 
és respectivament de 10 i 9, de manera continuada des 
de 2010.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a presentar un calendari de reposició de vehi-
cles als parcs de bombers de Tarragona i Reus.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i Jordi Roca 
Mas, Pere Calbó i Roca i Alicia Alegret Martí, dipu-
tats del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el record i re
coneixement dels agents dels Mossos d’Es
quadra morts en acte de servei
Tram. 250-01273/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Els sindicats dels Mossos d’Esquadra, SPC, SME-
CCOO i CAT, s’han adreçat al Comissari en Cap pro-
posant-li la creació «d’un espai on puguem homenat-
jar i recordar els companys i companyes» del Cos dels 
Mossos d’Esquadra que ja no es troben amb nosaltres 
per causa de mort.

Expressen en el seu escrit que «els Mossos d’Esqua-
dra, com agents de la policia autonòmica de Catalu-
nya, mereixem tot el reconeixement tant durant la nos-
tra trajectòria professional, com també a títol pòstum, 
amb l’objectiu de seguir sent recordats i meritats pel 
nostre servei a la ciutadania».

Els sindicats fins i tot fan una proposta inicial d’aquest 
espai que és el pati d’armes de l’edifici central d’Ega-
ra on es podria ubicar una escultura que recordi un/a 
mosso/a d’Esquadra en posició de respecte i reflexió.

Proposen que durant la celebració del Dia de les Es-
quadres es fes un acte solemne d’homenatge dels mos-
sos morts.

I aquest espai solemne podria ser emprat per celebrar 
actes d’honor o funerals quan un mossos mori en acte 
de servei, o bé traspassi per malaltia o accident i així 
ho hagués demanat el finat o la seva família.

Entenem que des del Parlament de Catalunya hem de 
recolzar i promoure aquesta iniciativa, corresponent al 
Cos de Mossos d’Esquadra la seva concreció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’In-
terior a celebrar anualment un acte solemne de record 
i reconeixement als agents dels Mossos d’Esquadra 
que han mort pel seu important i imprescindible servei 
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als ciutadans i a establir un espai de record permanent 
on es celebri l’esmentat acte.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el control de ta
cògrafs digitals
Tram. 250-01274/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80538 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat, M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Els sindicats dels Mossos d’Esquadra CAT, SME-
CCOO i SPC ha denunciat que molts agents de tràn-
sit dels Mossos d’Esquadra per poder exercir el con-
trol de vehicles amb tacògraf digital han d’utilitzar 
els seus propis ordinadors particulars, el seu lector de 
targetes amb xip, un suport informàtic no oficial o un 
programa de lectures de targetes no homologat.

La pròpia Direcció General de la Policia mitjançat es-
crit de 18 de juliol de 2014 de la Subdirectora general 
de Recursos Humans adreçat als sindicats referits re-
coneix el coneixement d’aquest fet a l’afirmar: «En les 
ocasions en què s’ha rebut a la DT de les ART sobre si 
estava permès l’ús de programes alternatius (progra-
ma d’anàlisis gratuïts) per fer el control de tacògraf en 
carretera, s’ha informat que els únics mitjans autorit-
zats per fer aquests controls són els proporcionats per 
la DGTM i el que la normativa permet, tal com i cons-
ta en el CI DT/afm 310/07 i en el comunicat 1-2007 
DGTT sobre control de Tacògraf Digital.

En l’any 2006 va haver un primer intent d’establir ei-
nes efectives per fer aquests controls proporcionant 
37 PDA per aquesta finalitat. Aquestes PDA van anar 
deixant de ser operatives. En l’any 2008, la Divisió de 
Trànsit inicia la recerca de mitjans alternatius.

En aquest sentit, s’inicia el desenvolupament i imple-
mentació sobre l’actual PDA de programaris per la 
gestió i tramitació de l’activitat d’inspecció i denúncia 
en l’àmbit del transport. Aquest projecte constava de 

tres fases que, a data d’avui, no s’han desenvolupat en 
la seva totalitat.

La utilització d’aquestes eines particulars i no homo-
logades emprades des de la bona fe dels agents podria 
comportar la vulneració de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.

En aquest sentit, cal avaluar que si aquesta activitat 
d’inspecció reuneix totes les garanties que exigeix el 
procediment administratiu sancionador.

És inadmissible que des de la Direcció General de la 
Policia no es faciliti, en tot moment, els mitjans mate-
rials necessaris als agents dels Mossos d’Esquadra per 
puguin exercir les seves funcions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

1. Dotar de forma immediata a les unitats de trànsit 
dels Mossos d’Esquadra de tots els mitjans materials 
necessaris per poder realitzar el control en carretera 
del tacògraf digital amb totes les garanties.

2. Determinar, mentre no es facilitin aquestes eines, 
com s’ha de realitzar, de forma legal i d’acord amb els 
mitjans actuals, el control de transports i, en especial, 
del control de les hores de conducció i descans dels 
conductors que utilitzen tacògraf digital.

3. No permetre la utilització de qualsevol sistema in-
formàtic o software sense les degudes llicències d’uti-
lització.

4. Elaborar un informe jurídic per avaluar si la realit-
zació dels controls dels tacògrafs digitals per part dels 
agents amb els seus propis ordinadors particulars, el 
seu lector de targetes amb xip, un suport informàtic no 
oficial o un programa de lectures de targetes no homo-
logat pot vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
o si els procediments sancionadors incoats o les sanci-
ons imposades poden restar sense efecte per no com-
plir les degudes garanties del procediment administra-
tiu sancionador i determinar les accions a dur a terme 
en funció de les conclusions de l’informe.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i Pere Calbó i 
Roca i M. Dolors Montserrat i Culleré, diputats del GP 
del PPC
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Proposta de resolució sobre l’adequació de 
la carretera B204
Tram. 250-01275/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio García 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, 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 Territori i Sos-
tenibilitat.

Exposició de motius

A el pont que salva la via del tren de la carretera B-204 
a Viladecans, concretament entre el kilòmetre 1 i 1,5, 
hi manquen les vores dels vianants. Aquesta situació 
dona lloc a situacions de perill físic de les persones 
que creuen la via per aquest pont.

L’últim cop que el es va fer una intervenció en aquesta 
via va ser l’any 2007. Aquesta es va limitar a reacondi-
cionar l’asfalt, deixant les voreres en l’estat precari en 
el que es trobaven fins al moment.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Adequar les voreres de la carretera B-204 per a l’ús 
segur dels vianants i les bicicletes

2. Instal·lar tanques protectores al tram no urbà de per 
la seguretat dels vehicles que hi circulen.

3. Adequar, amb caràcter urgent, el pont que salva la 
via del tren de la carretera B-204 al municipi de Vila-
decans per la seguretat de tots els usuaris.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Sergio García Pérez
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la residència i 
centre de dia per a persones amb discapaci
tat física del barri de Balàfia, de Lleida
Tram. 250-01276/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada, Dolors López Aguilar, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció.

Exposició de motius

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme 
Capdevila, i l’alcalde de Lleida Àngel Ros van po-
sar el març de 2010 la primera pedra de la futura 
residència i centre de dia «Lleida-Balàfia», ubicat al 
barri de Balàfia de Lleida, per a persones amb dis-
capacitat física. El centre que, previsiblement, havia 
d’entrar en funcionament el setembre de 2011, fou 
acabat a principis de 2012. El Departament va inver-
tir en aquest nou equipament públic 7.389.683 euros.

La residència i centre de dia per a persones amb 
discapacitat física té una superfície de 3.502 metres 
quadrats repartits en soterrani, planta baixa i quatre 
plantes més. Disposa de 59 places, distribuïdes en 
45 habitacions individuals i 7 habitacions dobles.

A la planta baixa de l’edifici, s’ubiquen diverses au-
les i tallers, així com un gimnàs de rehabilitació, una 
sala de reunions i despatxos pel personal, entre al-
tres. L’àrea residencial ocupa les quatre plantes su-
periors. A cada planta, a més de les habitacions dels 
residents, també hi ha un menjador i una sala d’es-
barjo.

El servei s’adreça a aquelles persones amb greus dis-
minucions que, a causa del seu alt grau d’afectació 
necessiten atenció i suport per a les activitats de la 
vida diària i que, per raons familiars, socials, o de 
localització geogràfica, no poden viure a casa seva.

Actualment, l’edifici es troba abandonat i en procés de 
deteriorament, fruit del desús i la manca de manteni-
ment del solar del carrer Vic, on l’equipament es troba 
ubicat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta de resolució

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

1. Posar en funcionament, abans de finalitzar el 2014, 
la residència i centre de dia per a persones amb disca-
pacitat física del barri de Balàfia de Lleida.

2. Incloure en els pressupostos de 2015 la dotació pres-
supostària adreçada a la concertació de places, tant pel 
que fa a la residència com al centre de dia.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i Marisa Xan-
dri Pujol i Dolors López Aguilar, diputades del GP del 
PPC

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la carretera C58 al pas per 
Vacarisses
Tram. 250-01277/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 80608 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En diverses ocasions el Parlament s’ha pronunciat i 
ha instat al Govern a dur millores a la carretera C-58 
al seu pas per Vacarisses, la darrera vegada va moti-
var l’aprovació per unanimitat de la resolució 81/X del 
Parlament de Catalunya, sobre la sinistralitat de la car-
retera C-58 a Vacarisses, en data 17 d’abril de 2013 a 
proposta d’aquest grup parlamentari.

En resum, els acords adoptats en aquell ocasió eren: 
Dur a terme les mesures necessàries per tal de reduir 
l’índex de sinistralitat i dur a terme obres de millora-
ment de la carretera esmentada separant els dos sentits 
de circulació mitjançant barreres separadores en els 
trams on tècnicament sigui possible.

Ens consta que per part del Departament de Territori 
s’ha posat en funcionament un protocol en el qual es 
limita els avançaments en alguns trams de la carretera 
en el cas de condicions climatològiques adverses. Tot 

i haver-se reduït la sinistralitat, continuen existint ac-
cidents –sent conscients però que el risc zero no exis-
teix mai– sembla que potser caldria revisar els criteris 
d’entrada en funcionament de l’aplicabilitat del proto-
col de seguretat en cas de condicions climatològiques 
adverses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

– Que abans de finalitzar l’any 2014 estigui redactat el 
projecte construcció de separació dels dos sentits de 
circulació.

– Que es liciti el projecte de construcció, durant el pri-
mer semestre, i s’iniciïn les obres per a finalitzar el 
projecte dins de l’any 2015.

– Que es procedeixi a la revisió del protocol existent 
en l’actualitat sobre la instal·lació de cons quan les 
condicions meteorològiques són adverses per si cal in-
troduir-hi millores en el seu funcionament.

– Que es procedeixi, durant l’any 2015, a fer mesura-
ments acústics en el tram urbà de la C-58 al seu pas 
per Vacarisses, i en el cas que aquests superessin els 
nivells previstos procedir a la instal·lació de pantalles 
de protecció acústica.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la implicació en 
l’assessorament i el seguiment de l’Hospital 
Sant Bernabé, de Berga
Tram. 250-01278/10

Presentació
Pere vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Alba vergés i Bosch, del 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 

Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Marta 

Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 

Manuel villegas Pérez, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 80737 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
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del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent sobre l’hospital Sant Bernabé de Berga (Bergue-
dà), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut.

Exposició de motius

Actualment l’Hospital de Berga està gestionat mit-
jançant un organisme autònom municipal que pren el 
nom de Fundació Benèfica de l’Hospital de Sant Ber-
nabé. Tot i el nom de Fundació és un ens depenent ad-
ministrativament de l’Ajuntament de Berga.

Segons l’Ajuntament de Berga aquest fet presenta al-
guns punts febles com el règim de comptabilitat pú-
blica, l’alt grau d’intervenció, el condicionament de la 
capacitat d’endeutament tant de l’Ajuntament com de 
l’Hospital que van portar a l’Ajuntament a estudiar no-
ves fórmules de gestió.

El passat 4 de juny de 2013, el patronat de la Funda-
ció de Sant Bernabé va apostar per a fer un canvi en 
la naturalesa jurídica de l’Hospital definint com a mi-
llor opció la figura jurídica de Fundació privada sen-
se ànim de lucre. L’Ajuntament de Berga insistia que 
la propietat continuaria essent de l’Ajuntament i que 
el concert amb el CatSalut també continuaria igual. 
El principal canvi seria la composició dels patrons de 
l’òrgan directiu, que no seria únicament de l’adminis-
tració sinó d’entitats i agrupacions amb una vessant 
pública cercant màxima representativitat del sector i 
del territori.

Atès que aquesta decisió va provocar incerteses a la 
comarca pel futur i la viabilitat de l’hospital i atès que 
posteriorment sembla ser que amb la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local, es posa en qüestió tam-
bé aquest canvi de naturalesa jurídica de l’Hospital de 
Berga, la Plataforma en defensa de la sanitat pública 
al Berguedà ha fet un seguit d’accions informatives a 
les ciutadanes i ciutadans de la comarca i de reunions 
amb els consistoris i el govern per tal de definir quin 
és el millor futur per l’Hospital i per tant, pel servei 
d’atenció a la salut a la comarca.

El Departament de Salut ha d’estudiar conjuntament 
amb l’Ajuntament de Berga la millor solució per a 
l’Hospital de Berga i en aquest sentit, des del Parla-
ment de Catalunya s’ha de vetllar per a que aquest fu-
tur garanteixi que el territori es té en compte a l’hora 
de prendre decisions, que els llocs de treball quedin 
garantits i en defitiniva assegurar la continuïtat de 
l’Hospital de Berga com a centre de referència comar-
cal per a la seva població.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a implicar-se en l’assessorament i el seguiment 

de l’Hospital Sant Bernabé de Berga, conjuntament 
amb l’Ajuntament de Berga, els Ajuntaments de la Co-
marca i el Patronat, així com a trobar noves fórmules 
i un nou model de governança de l’equipament, que 
garanteixin que: 

a) La gestió de l’hospital continuï sent pública.

b) La participació de les institucions i entitats bergue-
danes sigui efectiva.

c) Se salvaguardin els llocs de treball.

d) Es garanteixi la projecció de futur de l’hospital com 
a centre de referència comarcal.

e) Es mantingui, com a mínim, l’actual cartera de ser-
veis.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014

Pere Vila i Fulcarà, portaveu a la CS del GP de CiU; 
Alba Vergés i Bosch, portaveu a la CS del GP d’ERC; 
Núria Segú Ferré, portaveu a la CS del GP SOC; Eva 
García Rodríguez, portaveu a la CS del GP del PPC; 
Marta Ribas Frías, portaveu a la CS del GP d’ICV-
EUiA; José Manuel Villegas Pérez, portaveu a la CS 
del GP de C’s, i Isabel Vallet Sànchez, portaveu a la 
CS del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la Secció d’Ins
titut Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-01279/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Cristòfol Gimeno Iglesi-
as, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El SES Serra de Noet de Berga ha anat creixent en 
nombre d’alumnes i les actuals instal·lacions provisio-
nals no poden complir adequadament les funcions de 
docència com alumnes i professors desitjarien.

El Parlament de Catalunya va aprovar, en la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, la Resolució 53/X on 
s’instava el Govern a «Iniciar i agilitzar els tràmits per 
a la construcció del nou edifici de la Secció d’Institut 
Serra de Noet, de Berga, durant l’any 2013, tenint en 

Fascicle segon
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compte la conversió d’aquesta secció en institut; i, en 
qualsevol cas, establir, d’acord amb el consistori i la 
comunitat educativa, un calendari d’inici i execució de 
les obres de construcció de l’edifici o, a falta d’això, de 
l’alternativa que es proposi per tal de garantir les con-
dicions pertinents per a una escolarització adequada 
dels alumnes»

Ni el centre ni la comunitat educativa han tingut noves 
notícies sobre aquesta iniciativa i el centre no ha fet el 
pas a Institut tal i com es va demanar.

Aquesta és una necessitat que la comunitat educativa 
de Berga ja fa anys que reclama i, tot i que ja han pas-
sat més de 5 anys, l’edifici definitiu no arriba, per la 
qual cosa la provisionalitat es fa més problemàtica i 
angoixant. Fins fa poc hi havia el dubte sobre el lloc 
adequat per a la construcció del centre públic d’edu-
cació secundària, però l’Ajuntament de Berga ja ha 
comunicat la disponibilitat i cessió del terreny ade-
quat que ha estat acceptada pel Departament d’En-
senyament, per la qual cosa res impedeix la redacció 
del projecte executiu i la previsió pressupostària per la 
construcció de la seu definitiva.

A l’espera de que el SES Serra de Noet de Berga pugui 
traslladar-se a la seu definitiva, en un edifici a cons-
truir sobre els terrenys cedits per l’Ajuntament de Ber-
ga, cal trobar solució a l’estretor i manca d’espai per 
algunes de les activitats que ha de dur a terme.

La col·locació d’un parell de mòduls prefabricats en un 
extrem dels terrenys actuals del centre podria resoldre 
la problemàtica, per al present curs escolar, de manera 
provisional, i això tampoc ha estat atès per al Departa-
ment d’Ensenyament.

A més, el SES Serra de Noet de Berga, està complint 
unes importants funcions en matèria d’ensenyament 
secundari a la ciutat de Berga i municipis veïns. Fun-
cions que podrien ser ampliades amb un mòdul de 
formació dedicat a turisme, en una comarca que té en 
aquest sector la seva principal font de riquesa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Redactar el projecte executiu, amb una dotació pres-
supostària adequada, per a la construcció de la seu de-
finitiva del centre SES Serra de Noet de Berga, en els 
terrenys que l’Ajuntament del municipi ha cedit al De-
partament d’Ensenyament.

2. Adequar el centre SES Serra de Noet de Berga per 
a una pràctica docent de garanties, amb la provisió de 
dos mòduls prefabricats addicionals a l’espai que actu-
alment ocupa.

3. Concedir a l’institut Serra de Noet la possibilitat de 
impartir un Grau Mitja en Hoteleria i Turisme, per tal 

de contribuir a la dinamització del sector turístic de la 
comarca.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo i Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Escola Àngel Guimerà, de Pallejà
Tram. 250-01280/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Eva Granados Galiano, 
portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Àngel Guimerà del municipi de Pallejà és 
una de les dues escoles històriques de la localitat, que 
després de dècades de funcionament necessita una in-
tervenció integral. Els pares i mares de l’escola vetllen 
per la situació del centre i reclamen l’adequació dels 
espais per tal que es compleixen les mesures de segu-
retat que tot centre educatiu públic ha de garantir.

D’altra banda, el centre també necessita millorar l’ac-
cessibilitat garantint rampes d’accés i ascensors, així 
com adaptació de serveis i la salubritat dels espais.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
la rehabilitació integral de l’escola Àngel Guimerà de 
Pallejà.

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

a) Redactar un projecte de rehabilitació de l’escola 
Àngel Guimerà en els propers sis mesos, així com un 
calendari d’actuacions que sigui comunicat a la comu-
nitat educativa del municipi de Pallejà.

b) En tot cas, i mentre la rehabilitació és portada a ter-
me, a redactar un pla de mesures provisionals.
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c) Vetllar perquè l’Ajuntament de Pallejà i la comuni-
tat educativa participin del procés d’adequació de l’es-
cola Àngel Guimerà en tot moment.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, i Rocío Martínez-Sampere Ro-
drigo, diputada del GP SOC

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 

MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 

DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 16/2014, sobre la Fundació per a la Uni
versitat Oberta de Catalunya, corresponent 
al 2012
Tram. 256-00036/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura  

de Comptes de Catalunya

Reg. 80702 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 30.09.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’Informe de fis-
calització núm. 16/2014, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu a la Fundació per a la Universitat Oberta 
de Catalunya, exercici 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 26 de setembre de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-

ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 07.10.2014 al 
20.10.2014).
Finiment del termini: 21.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.09.2014.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre el transport ferroviari i els cen
tres logístics
Tram. 302-00195/10

Esmenes presentades
Reg. 80784, 81173 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
80184)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’a-
cord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el transport ferroviari i els centres logístics (tram. 302-
00195/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a formular en el termini de sis mesos un 
pla estratègic logístic de Catalunya que, d’una part, 
defineixi línies i programes d’actuació integrals i, d’al-
tra part, faci una proposta de nou Mapa de centres lo-
gístics, en base a les necessitats i prioritats reals de 
ubicació, concretant les prioritats i els terminis d’exe-
cució i els seus mecanismes de finançament. Aquest 
pla estratègic logístic s’haurà de formular de forma 
acordada amb les administracions locals afectades i 
escoltant a les entitats representatives de la societat ci-
vil, inclosos els diferents sectors del transport.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 2, que resta de la manera següent: 

«2. En línia amb les directrius sobre transport de mer-
caderies de l’UE i tenint en compte a més els proble-
mes ambientals de qualitat de l’aire, i per tal de reduir 
l’emissió de contaminants i la petjada del carboni, Ca-
talunya ha de reforçar el transport de mercaderies per 
ferrocarril; en aquest sentit, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern i la resta d’administracions públiques 
competents, i com a termini màxim el 2015, a acabar 
els accessos ferroviaris als Ports de Barcelona i Tarra-
gona i la seva connexió amb el corredor mediterrani. 
així com a definir i executar el mapa de centres logís-
tics desenvolupat per CIMALSA, CIM Penedès CIM 
Empordà, centres de caràcter intermodal Que han de 
connectar amb el Port de Barcelona i el de Tarragona i 
la terminal de La Llagosta mitjançant el corredor me-
diterrani; la definició d’aquests centres logístics hauria 
de comptar amb el calendari per la seva execució i els 
seus mecanismes de finançament.»

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81173)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el transport ferroviari i els cen-
tres logístics (tram. 302-00195/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a presentar en el termini de nou mesos un 
pla estratègic logístic de Catalunya, degudament acor-
dat amb els diferents sectors del transport i la logís-
tica, que defineixi línies i programes d’actuació sota 
una concepció integral.»

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

Del punt 2

«2. En línia amb les directrius sobre transport de mer-
caderies de l’UE i tenint en compte a més els proble-
mes ambientals de qualitat de l’aire, i per tal de reduir 
l’emissió de contaminants i la petjada del carboni, Ca-
talunya ha de reforçar el transport de mercaderies per 
ferrocarril; en aquest sentit el Parlament de Catalunya 
insta el Govern i la resta d’administracions públiques 
competents a licitar abans de finalitzar l’any 2014 a 
acabar els accessos ferroviaris als Ports de Barcelo-
na i Tarragona, així com a definir i executar el ma-
pa de centres logístics desenvolupat per CIMALSA, 
Logis Intermodal Penedès, Logis Intermodal Empordà 
i el Logis Intermodal Montblanc, centres de caràcter 
intermodal que han de connectar amb el Port de Bar-
celona i el de Tarragona i la terminal de La Llagos-
ta mitjançant el corredor del mediterrani. La definició 
d’aquests centres logístics hauria de comptar amb el 
calendari per la seva execució i els seus mecanismes 
de finançament.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a instar el Govern de l’Estat a resoldre la 
connexió amb ample mixt –tercer fil– des de Figueres 
fins a Portbou.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat la su-
pressió de barreres a la competència en el transport de 
mercaderies ferroviàries, així com l’eliminació de bar-
reres tècniques i de gestió, per assolir la interoperabili-
tat amb la xarxa europea.» 

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’execució dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2014 i les perspectives 
per al 2015
Tram. 302-00196/10

Esmenes presentades
Reg. 81300, 81354 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 81300)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’execució dels pressu-
postos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives 
per al 2015 (tram. 302-00196/10).

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

Modificació punt 1

«1. El Parlament de Catalunya, per millorar la trans-
parència dels comptes públics, insta el Govern a: 

1.1. Publicar a la pàgina http://transparencia.gencat.
cat tota la informació econòmica sobre endeutament, 
tresoreria, proveïdors, finançament d’inversions i con-
tractació d’acord amb el que estableixi la futura llei de 
la transparència, accés a la informació i bon govern, 
actualment en tràmit parlamentari.

1.2. Continuar trametent, d’acord amb l’article 79 del 
Text refós de la llei de finances públiques de Catalu-
nya, l’estat mensual d’execució del pressupost de la 
Generalitat i de les seves modificacions, així com els 
moviments i la situació del Tresor.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya acorda tornar a posar 
en funcionament impulsar l’Oficina pressupostaria del 
Parlament per tal d’efectuar el seguiment i el control 
de l’execució del pressupost de la Generalitat, dotant-la 
dels recursos humans i materials adients, i incorpo-
rant-la d’immediat a la xarxa de centres amb accés a la 
informació econòmica del Govern i dels Departaments 
de la Generalitat en forma consulta on línia. d’acord 
amb el que disposa l’article 203 del Reglament del 
Parlament de Catalunya.»

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

Punts 3 i 4

«3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a ela-
borar uns pressupostos per al 2015 que incloguin la 
catorzena paga dels treballadors de la Generalitat de 
Catalunya i eliminin la reducció del 15% de retribució 
i jornada aplicada als treballadors interins.»

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

Punt 5.1.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 5.2.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 5.3

«5.3. Presentar uns pressupostos per a l’any 2015 que 
prioritzin la cohesió social, el creixement econòmic i 
el funcionament dels serveis públics de benestar, que 
incrementin la despesa no financera amb càrrec a re-
cursos generals prevista en els pressupostos del 2014.»

7 Esmena núm. 7
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 5.5

«5.5. Incloure Presentar en el projecte de llei de mesu-
res fiscals, administratives, financeres i del sector pú-
blic una política d’ingressos justa, solidària i ambien-
tal que com a mínim contempli les mesures els eixos 
següents: 

«a) Impulsar un gravamen sobre les grans fortunes, 
vinculat a la renda i de caràcter progressiu, gravant to-
tes les rendes superiors a 500.000 € anuals.

b) Supressió de la deducció per inversió en habitatge 
habitual adquirit abans de l’1 de gener de 2013, preser-
vant les rendes més baixes.

c) Eliminar el benefici fiscal del 20% per la compra 
d’accions en empreses que cotitzin en el Mercat Alter-
natiu Borsari.

d) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra 
d’accions o participacions socials d’empreses noves o 
de creació recent Business Angels.

http://transparencia.gencat.cat
http://transparencia.gencat.cat
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e) Reforma de l’impost de successions per recuperar el 
nivell recaptatori, garantint la seva progressivitat.

f) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incorporant 
2 nous elements: nova rebaixa del mínim exempt i aug-
ment progressiu dels tipus aplicables.

g) Nous impostos i increment d’alguns dels existents: 
begudes ensucrades, l’alcohol i el tabac, de forma nego-
ciada amb el Govern de l’Estat.

h) Reclamar al Govern de l’Estat la implantació de la 
Directiva 2011/76/UE, del 27 de desembre de 2011, de 
l’eurovinyeta, a tot l’Estat per a fer-ne possible l’apli-
cació per part de la Generalitat. La manca d’homo-
geneïtat en l’aplicació d’aquesta regulació ambiental 
podria tenir l’efecte contrari al que es persegueix, atès 
que els fluxos de mobilitat es desviarien cap a vies no 
gravades que discorren per territoris on actualment se 
superen els límits de contaminació dels contaminants 
que justament l’eurovinyeta vol evitar. El Parlament ha 
manifestat en diverses ocasions la voluntat d’incidir en 
la mobilitat del país i en les conseqüències mediambi-
entals del transport viari, i adoptar criteris existents en 
altres països europeus; en aquest sentit, el Govern va 
començar a treballar en la implantació de l’eurovinye-
ta a Catalunya durant el 2014, però ara mateix l’apli-
cació d’aquesta mesura es troba aturada per la manca 
de voluntat del Ministeri de Foment, que malgrat les 
bones paraules acaba encallant multitud d’inversions 
a Catalunya.

h) Eliminar els beneficis fiscals als casinos.

i) Estudiar altres tipus impositius dels anomenats im-
postos verds, per tal d’ajudar a corregir certes conduc-
tes perjudicials per al medi ambient i impulsar alhora 
una economia sostenible i baixa en emissions de ga-
sos amb efecte d’hivernacle en la línia encetada durant 
l’any 2014 amb la tramitació del Projecte de llei de 
l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfe-
ra produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda 
per la indústria i de l’impost sobre la producció ter-
monuclear d’energia elèctrica, en l’inici d’una línia de 
treball encertada pel que fa a la fiscalitat ambiental. 
En aquest sentit, cal estudiar la fiscalitat per la conta-
minació local atmosfèrica generada pel trànsit rodat, 
especialment en les zones urbanes en què se superen 
els límits de qualitat de l’aire.

j) L’impuls d’un pla de lluita contra el frau fiscal que 
estableixi un marc d’actuació a curt i mitjà termini, i 
que prevegi els recursos necessaris per afrontar-lo.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 7

«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a de-
manar a la Sindicatura de Comptes que elabori durant 

aquest exercici l’informe que la Sindicatura de Comp-
tes presenti sobre l’Anàlisi de l’evolució de l’endeuta-
ment de la Generalitat, d’acord amb els criteris esta-
blerts en la moció 9/X del Parlament de Catalunya, per 
a la seva valoració per part dels grups parlamentaris i 
organitzacions de la societat civil.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 8

«8. El Parlament rebutja noves mesures de reducció de 
la despesa per part de l’Estat espanyol i de reducció 
del dèficit pressupostari i insta al Govern de Catalunya 
a negociar amb el Govern de l’Estat l’increment dels 
recursos de la Generalitat de Catalunya per a l’exerci-
ci 2015 per a mantenir l’estat del benestar.»

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81354)

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’execució dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2014 i les perspectives per al 2015 
(tram. 302-00196/10).

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

Del punt 1.1

«1.1. Publicar a la pàgina http://transparencia.gencat.
cat les informacions econòmiques que es derivin dels 
preceptes que s’aprovin en la proposició de llei de la 
transparència, accés a la informació i bon govern, ac-
tualment en tràmit parlamentari.»

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

Del punt 1.2

«1.2. Trametre al Parlament trimestralment l’estat de 
l’execució pressupostària tant de Despeses com d’In-
gressos de la Generalitat de Catalunya i dels seus ens 
dependents per Seccions, Serveis, Capítols, Articles i 
Conceptes, així com l’execució per Programes.»

http://transparencia.gencat.cat
http://transparencia.gencat.cat
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya acorda tornar a posar en 
funcionament l’Oficina pressupostaria del Parlament 
per tal d’efectuar el seguiment i el control de l’execució 
del pressupost de la Generalitat, dotant-la dels recursos 
humans i materials adients, i incorporant-la d’immedi-
at a la xarxa de centres amb accés a la informació eco-
nòmica del Govern i dels Departaments de la Generali-
tat en forma consulta on línia.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 3 i 4

«3. Elaborar uns pressupostos per al 2015 que inclo-
guin les catorze pagues als funcionaris i deixar sense 
efecte la reducció de jornada i retribucions del perso-
nal interí del col·lectiu administratiu i tècnic.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.1

«5.1. Informar el Parlament de Catalunya, de forma de-
tallada, de les mesures previstes per donar compliment 
als pressupostos de la Generalitat per 2014 pel que fa a 
les previsions d’ingressos per la venda d’actius i con-
cessions per valor de 2.300 M€.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.2

«5.2. No realitzar cap venda d’actius o concessió de la 
gestió que afecti al parc públic d’habitatges o als ser-
veis públics de gestió de l’aigua i el sanejament.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.3

«5.3. Presentar uns pressupostos per a l’any 2015 que 
prioritzin la cohesió social, el creixement econòmic i 
el funcionament dels serveis públics de benestar, que 
incrementin la despesa no financera amb càrrec a re-
cursos generals prevista en els pressupostos del 2014.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Dels apartats a, b, c, d, e, f, g, h, i del punt 5

«5.5. Presentar en el projecte de llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic una polí-
tica d’ingressos justa, solidària i ambiental que com a 
mínim contempli els eixos següents: 

a) Impulsar un gravamen sobre les grans fortunes, vin-
culat a la renda i de caràcter progressiu, gravant totes 
les rendes superiors a 500.000 € anuals.

b) Supressió de la deducció per inversió en habitatge 
habitual adquirit abans de l’1 de gener de 2013, preser-
vant les rendes més baixes.

c) Eliminar el benefici fiscal del 20% per la compra 
d’accions en empreses que cotitzin en el Mercat Alter-
natiu Borsari.

d) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra 
d’accions o participacions socials d’empreses noves o 
de creació recent Business Angels.

e) Reforma de l’impost de successions per recuperar el 
nivell recaptatori, garantint la seva progressivitat.

f) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incorporant 
2 nous elements: nova rebaixa del mínim exempt i aug-
ment progressiu dels tipus aplicables.

g) Nous impostos i increment d’alguns dels existents: 
begudes ensucrades, l’alcohol i el tabac, de forma ne-
gociada amb el Govern de l’Estat. h) Implementació de 
l’eurovinyeta als vehicles pesants de mercaderies que 
travessen Catalunya per les vies de gran capacitat de 
titularitat catalana.

h) Eliminar els beneficis fiscals als casinos.

i) Fiscalitat ambiental: impost a les emissions de CO2.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat j del punt 5

«5.j. L’impuls d’un pla de lluita contra el frau fiscal que 
estableixi un marc d’actuació a curt i mitjà termini, i 
que prevegi els recursos necessaris per a afrontar-lo.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encar-
regar una auditoria del deute de la Generalitat, comp-
tant amb la participació de la societat civil que avaluï, 
entre d’altres, l’evolució de l’endeutament, les motivaci-
ons dels préstecs i les seves condicions i creditors. Així 
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com les condicions i objectius dels contractes de crèdits 
finalistes i dels finançaments específics.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. El Parlament rebutja noves mesures de reducció de 
la despesa per part de l’Estat espanyol i constata la 
necessitat que el Govern de l’Estat incrementi els re-
cursos de la Generalitat de Catalunya per a mantenir 
l’estat del benestar.»

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques de suport a la gent 
gran
Tram. 302-00197/10

Esmenes presentades
Reg. 81343, 81350, 81352, 81355 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 81343)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de suport a la gent gran (tram. 
302-00197/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt a l’inici de la moció

«1. El Parlament de Catalunya constata que diferents 
iniciatives polítiques portades a terme pel Govern de la 
Generalitat i pel Govern de l’Estat, com el copagament 
farmacèutic, l’augment de preus dels subministraments 
bàsics, la davallada de la inversió en salut i dels ser-
veis socials, incideixen directament en la qualitat de 
vida i el poder adquisitiu de la gent gran al nostre. El 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a reclamar al Govern de l’Estat la restitució dels 
drets que la població en general i la gent gran en par-
ticular, han patit com a conseqüència d’aquestes polí-
tiques.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 11

«11. Rebutjar la reforma imposada al marge del Pac-
te de Toledo per la Llei de l’Estat 23/2013, del 23 de 
desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i l’ín-
dex de revaloració del sistema de pensions de la Se-
guretat Social, que pretén rebaixar el poder adquisitiu 
dels pensionistes actuals i futurs, i demanar al Govern 
de l’Estat que modifiqui la Llei i que torni al Pacte de 
Toledo per adoptar les mesures necessàries perquè els 
pensionistes i els jubilats recuperin una fórmula que 
garanteixi el manteniment del poder adquisitiu de les 
pensions públiques i la sostenibilitat del sistema.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 14

«14. Condemnar la Reforma Fiscal aprovada aquest 
mes d’agost pel Govern de l’Estat que perjudica espe-
cialment a les persones amb rendes més baixes i pro-
dueix el deteriorament de l’estat del benestar, i dema-
nar al Govern de l’Estat l’elaboració d’una reforma 
fiscal justa i progressiva, que permeti incrementar el 
nivell d’ingressos públics i de la lluita contra l’evasió 
i el frau fiscal.» 

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 81350)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Sa-
avedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de suport a la gent gran (tram. 
302-00197/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4

4. Impulsar Avaluar la possible implantació del pro-
grama «talonari de serveis», perquè les persones grans 
i les seves famílies puguin escollir amb total llibertat, 
els serveis socials que es determinin normativament, 
garantint en tot cas la qualitat del servei i els drets de 
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la persona usuària la residència o servei social que mi-
llor s’adapti a les seves necessitats i per ajudar les fa-
mílies a cobrir les despeses de contractació d’assistèn-
cia personal per col·laborar en la cura de les persones 
grans i presentar els resultats d’aquesta avaluació en 
seu parlamentària abans de finalitzar l’actual període 
de sessions.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 5

5. Concretar el punt c de l’apartat IX de la resolució 
577/X del Parlament de Catalunya, sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats en el col·lectiu de la gent 
gran, presentant un informe, abans de finalitzar l’actu-
al període de sessions, que detalli els mecanismes que 
s’han reforçat als quals fa referència l’esmentada Re-
solució.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 8

8. Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, 
creant un únic sistema de relació entre l’administra-
ció i els operadors dels serveis, reduint l’estructura ad-
ministrativa que suposi menys burocràcia pels usuaris 
i els operadors, permetent destinar més recursos a la 
gent gran i a garantir més serveis, en aplicació d’allò 
previst al punt 2.d de l’apartat I de la Resolució 577/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014

Albert Rivera Díaz, president, i José María Espejo-Sa-
avedra Conesa, diputat, del GP C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81352)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de suport a la gent 
gran (tram. 302-00197/10).

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

Del punt 3

«3. Dedicar una especial atenció en el sistema de sa-
lut de Catalunya als col·lectius amb més risc de com-

plexitat, cronicitat i fragilitat, entre els quals sovint es 
troben les persones grans, per donar una resposta ade-
quada a les seves necessitats específiques.»

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

Del punt 4

«4. Continuar valorant en els treballs d’elaboració de 
la llei catalana de promoció de l’autonomia personal 
la incorporació del sistema de xec servei com a instru-
ment de lliure elecció de les famílies.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

«5. Continuar reforçant tal i com el govern està fent, 
els mecanismes de detecció de la violència contra la 
gent gran tal i com preveu el punt c de l’apartat IX de 
la resolució 577/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats en el col-
lectiu de la gent gran.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Treballar per incrementar progressivament les ho-
res setmanals de SAD dependència.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Establir els mecanismes per garantir que els assis-
tents d’Atenció domiciliària disposin de la qualificació 
professional d’Atenció sociosanitària a persones en el 
domicili.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Publicar en el web del Departament de Benestar, 
Família i Immigració la relació de totes els centres re-
sidencials públics i concertats de Catalunya, així com 
els centres de dia, amb una actualització mensual de 
places vacants i places demandades.»
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7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Elaborar, tal i com el govern està fent, un proce-
diment que garanteixi l’accés a les prestacions econò-
miques vinculades al servei d’atenció residencial per a 
les persones que estan en una situació d’especial vul-
nerabilitat econòmica.»

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 81355)

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 les polítiques de suport a la gent 
gran (tram. 302-00197/10).

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

14. Demanar al govern de l’estat que reverteixi les me-
sures fiscals aprovades en els darrers dos anys i, al 
mateix temps, impulsi una reforma fiscal, que garan-
teixi una fiscalitat més justa i redistributiva. Una part 
important d’aquests impostos anirà dirigida a finançar 
polítiques de suport a la gent gran. Aquesta reforma 
haurà d’entrar en vigor a l’1 de gener de 2015.

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

D’un nou punt

15. Reclamar, al govern de l’Estat Espanyol, la recupe-
ració de totes les aportacions finalistes al govern de la 
Generalitat que ha retallat en els darrers quatre anys, 
especialment aquelles que contribueixen a incremen-
tar les desigualtats socials al nostre país, com ara els 
programes de suport a les famílies en situacions espe-
cials, el fons d’acollida, integració i reforç educatiu, la 
prestació bàsica dels serveis socials o el finançament 
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situ-
ació de Dependència, entre d’altres.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

16. Demanar, al govern de l’Estat, que no recorri da-
vant del Tribunal Constitucional el Decret Llei de Po-
bresa Energètica del Govern.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’assignació pressupostària per a 
sanitat i les previsions per al 2015
Tram. 302-00198/10

Esmenes presentades
Reg. 81263, 81282, 81342 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 81263)

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’assig-
nació pressupostària per a sanitat i les previsions per 
al 2015 (tram. 302-00198/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1

«1. El Parlament de Catalunya, en relació al infrafi-
nançament crònic que pateix la sanitat pública a Cata-
lunya, manifesta que: 

a) Catalunya ha de deixar d’estar a la cua de les comu-
nitats autònomes en despesa sanitària per càpita, més 
quan la Generalitat de Catalunya és el segon govern 
autonòmic amb més pressupost per càpita d’Espanya.

b) En contra del que sosté el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, el sistema sanitari públic català no pot 
ser un model d’èxit tenint en compte l’infrafinança-
ment crònic que pateix comparativament amb la resta 
de comunitats autònomes espanyoles i amb altres paï-
sos de l’entorn europeu.

c) Aquesta situació que pateix la sanitat pública a Ca-
talunya no té només com a responsable el un suposat 
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dèficit de finançament autonòmic aprovat el 2009, ja 
que Catalunya és la segona comunitat autònoma en 
pressupost per càpita i la resta de comunitats autòno-
mes dediquen més diners a sanitat tenint un pressu-
post per càpita menor.

d) La priorització del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya de la iniciativa política coneguda com a cons-
trucció nacional, i tota la despesa i subvencions pú-
bliques vinculades a ella, entre d’altres la subsegüent 
creació de les mal anomenades estructures d’estat i la 
priorització de la promoció i propaganda del movi-
ment secessionista que empara l’esmentada construc-
ció nacional és l’origen de ha empitjorat greument l’in-
frafinançament crònic de la sanitat pública catalana.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2

2. El Parlament de Catalunya expressa: 

a) La necessitat que Catalunya sigui capdavantera a 
Espanya en sanitat per la qual cosa manifesta el seu 
suport a l’objectiu 1600/20 consistent a arribar, de ma-
nera progressiva, a una despesa sanitària de 1.600 € 
per càpita l’any 2020 sense increment de càrregues tri-
butàries ni copagaments apujar imposts.

b) La seva solidaritat i comprensió als treballadors de 
la sanitat a Catalunya que han patit una disminució de 
poder adquisitiu més gran que la produïda a la resta 
d’Espanya i que, a hores d’ara, el Govern de la Genera-
litat els té retallada una paga extraordinària.

c) Que totes les persones que treballen a la sanitat, de-
penent directa o indirectament dels pressuposts de la 
Generalitat de Catalunya han de tenir les mateixes re-
tribucions i condicions laborals equiparables en raó 
de la seva titulació, funcions, dedicació i desenvolupa-
ment professional segons les seves funcions.

d) La necessitat que els ciutadans de Catalunya siguin 
més lliures i puguin decidir lliurement quina sanitat vo-
len mitjançant la introducció del xec sanitari universal 
amb el que qualsevol família catalana, independent-
ment de la seva renda, pugui decidir el seu catàleg de 
serveis sanitaris. de que una Comissió parlamentària 
revisi el model sanitari que, en el seu moment, es va 
establir a Catalunya, així com també analitzi si el seu 
desenvolupament i resultats actuals s’ajusten als ob-
jectius inicials i també a garantir un model sanitari 
adaptat a les necessitats canviants, a les demandes de 
la població i a la realitat social.

Per això, aquesta Comissió haurà de valorar i orien-
tar-se a facilitar que els ciutadans de Catalunya siguin 
més lliures i puguin decidir lliurament el centre sanita-
ri on volen ser atesos, tot i garantir-los la prestació en 
els centre més proper al seu domicili.

Tanmateix, la Comissió haurà de valorar i debatre la 
necessitat d’establir una cooperació diferent l’actu-
al entre els centres públics i privats, per tal de garan-
tir la transparència, l’equitat, evitant portes giratòri-
es i facilitant la llibertat d’elecció dels ciutadans. Dins 
d’aquestes noves formes de col·laboració cal valorar la 
possibilitat d’introduir el xec sanitari, que ja funciona 
amb èxit en altres països europeus del nostre entorn.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3

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

b) Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2015 la dotació necessària per retornar els com-
plements de pensió desatesos dels jubilats i jubilades 
del sector sanitari de la Generalitat que han patit re-
tallades en els seus complements de pensió tot i els in-
formes de la Sindicatura de Comptes oposant-se a tal 
disminució.

f) Fer un exercici de transparència per tal que els ciu-
tadans de Catalunya puguin saber quants treballa-
dors té la sanitat pública catalana. En aquest sentit, el 
Govern haurà de reforçar el compliment de la moció 
133/X, de creació del Registre de professionals sanita-
ris de Catalunya, amb la creació, en el termini de tres 
mesos, d’un web on, sense publicar dades personals le-
galment permeses i amb dades accessibles en formats 
estàndard d’intercanvi de dades (CSV, XML, JSON o 
SQL), els ciutadans i els professionals de la Sanitat pu-
guin consultar el catàleg laboral incloent la descripció 
funcional, l’entitat contractant, la unitat de destí i els 
costs laborals complets que perceben de tots els treba-
lladors que depenen de la sanitat pública catalana, si-
gui personal contractat pel Departament de Salut, per 
empreses públiques, consorcis, fundacions o qualsevol 
entitat que executi contractes finançats directa o indi-
rectament per la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
81282)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya 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’assignació 
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pressupostària per a sanitat i les previsions per al 2015 
(tram. 302-00198/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

En l’apartat c del punt 1

c) Aquesta situació que pateix la sanitat pública a Ca-
talunya no té com a responsable el finançament auto-
nòmic aprovat el 2009, ja que Catalunya és la segona 
comunitat autònoma en pressupost per càpita i la resta 
de comunitats autònomes dediquen més diners a sanitat 
tenint un pressupost per càpita menor.

c) Per a resoldre aquesta situació d’infrafinançament 
de la sanitat pública a Catalunya cal que, en un mà-
xim de 3 anys, els pressupostos del Govern de la Gene-
ralitat recuperin en les partides destinades a despesa 
sanitària els 1.600 milions d’euros retallats de 2010 a 
2014.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

En l’apartat d del punt 1

d) La priorització del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya de la iniciativa política coneguda com a construc-
ció nacional, la subsegüent creació de les mal anome-
nades estructures d’estat i la priorització de la promoció 
i propaganda del moviment secessionista que empara 
l’esmentada construcció nacional és l’origen de l’infra-
finançament de la sanitat pública catalana.

d) Per a resoldre aquesta situació també cal que l’Es-
tat relaxi el límit de dèficit fixat per a les CCAA, pagui 
els deutes pendents amb Catalunya, garanteixi l’abo-
nament de l’atenció sanitària als ciutadans d’altres 
comunitats autònomes o als ciutadans estrangers, via 
Fons de cohesió i Fons de garantia sanitària

3 Esmena núm. 3
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

En l’apartat a del punt 2

2.a) La necessitat que Catalunya sigui capdavantera a 
Espanya en sanitat per la qual cosa manifesta el seu 
suport a l’objectiu 1600/20 consistent a arribar, de ma-
nera progressiva, a una despesa sanitària de 1.600 € 
per càpita l’any 2020 sense apujar imposts.

4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat c del punt 2

c) Que totes les persones que treballen a la sanitat, de-
penent directa o indirectament dels pressuposts de la 
Generalitat de Catalunya han de tenir les mateixes re-
tribucions segons les seves funcions.

5 Esmena núm. 5
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat d del punt 2

d) La necessitat que els ciutadans de Catalunya siguin 
més lliures i puguin decidir lliurement quina sanitat vo-
len mitjançant la introducció del xec sanitari universal 
amb el que qualsevol família catalana, independent-
ment de la seva renda, pugui decidir el seu catàleg de 
serveis sanitaris.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat a del punt 3

a) Incrementar en els pressupostos de la Generalitat 
per l’any 2015 la despesa en polítiques de salut per 
equiparar la despesa sanitària per càpita a Catalunya a 
la despesa per càpita mitja del conjunt de les comuni-
tats autònomes. Per incrementar la despesa el Govern i 
els Grups Parlamentaris que li donen suport hauran de 
determinar les partides en les que minvar els recursos 
per destinar-los a les polítiques de salut o bé determi-
nar nous ingressos via impostos progressius o incre-
ment de dèficit públic per a fer front a aquesta despesa.

7 Esmena núm. 7
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat i del punt 3

i) Implantar el xec sanitari per totes les famílies de Cata-
lunya per tal que siguin aquestes les que puguin decidir 
entre el CatSalut o qualsevol altre operador sanitari, in-
dependentment de la seva renda o condició econòmica, 
com ja fan centenars de milers de famílies catalanes.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 81342)

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’assig-
nació pressupostària per a sanitat i les previsions per 
al 2015 (tram. 302-00198/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 2, apartat c, nova redacció

«c) Impulsar un acord marc per un model contractu-
al i retributiu aplicable al conjunt del sistema sanitari 
públic, respectant la negociació col·lectiva de les parts 
i l’autonomia de gestió dels centres, tenint en compte 
en la categoria professional el coneixement, les com-
petències, l’experiència, la responsabilitat desenvolu-
pada i els resultats de l’activitat professional en rela-
ció amb els objectius del sistema sanitari. Regular de 
manera proporcional les diferències salarials establint 
diferencials màxims, dins de les organitzacions que 
formen part del Siscat i entre elles, i impulsar un codi 
ètic amb principis comuns dins d’aquestes organitza-
cions.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

Del punt 3, apartat c

«c) Seguir les recomanacions del Síndic de Greuges i 
complir els acords amb la part social per tal de que es 
retornin les pensions per jubilacions i els seus com-
plements i beneficis a jubilats i jubilades de la sanitat 
catalana.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista

Del punt 3, apartat d

«d) Garantir la presència dels professionals sanitaris 
als centres dependents del Departament de Justícia i 
en especial pel que fa als centres per a la execució de 
mesures d’internament i cautelars.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures per a bastir les es
tructures d’estat necessàries per a la transi
ció nacional
Tram. 302-00199/10

Esmenes presentades
Reg. 81281, 81353 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
81281)

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 les me-
sures per a bastir les estructures d’estat necessàries per 
a la transició nacional (tram. 302-00199/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De tot el text de la moció que queda redactat de la se-
güent manera 

«1. El Parlament, un cop convocada la consulta del 9 
de novembre sobre el futur polític de Catalunya, ex-
pressa el seu respecte a totes les opcions de resposta a 
les preguntes formulades, que són un reflex de la plura-
litat de la societat catalana, i insta el Govern, a exer-
cir, un cop coneguda la voluntat popular, la iniciativa 
legal, política i institucional que es derivi de l’opinió 
majoritària de la ciutadania expressada a les urnes.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81353)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a bastir les es-
tructures d’estat necessàries per a la transició nacional 
(tram. 302-00199/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Instar el Govern a planificar i impulsar la creació 
de les estructures d’estat i elaborar-ne els estudis tèc-
nics i els projectes legislatius, executius i operatius en 
l’àmbit de la hisenda pública, en relació, entre d’altres, 
als aspectes següents: 

a) La reestructuració i dotació de recursos de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya per tal d’assumir plena-
ment les competències de recaptació executiva avui en-
comanades a l’Estat, així com, en una fase poste rior, 
la plena aplicació de la totalitat dels impostos satisfets 
a Catalunya.

b) La integració funcional i tecnològica i la coordina-
ció, en el marc de Tributs de Catalunya, entre les dife-
rents administracions tributàries que operen a Catalu-
nya i que hi tenen la seu principal.

c) La reestructuració i dotació de recursos de la Junta 
de Finances per a assumir càrregues de treball addi-
cionals i noves funcions en matèria economicoadmi-
nistrativa, derivades de l’exercici de noves competèn-
cies per part dels òrgans que apliquen els tributs.d). 
La transferència de competències i mitjans humans i 
econòmics assignats actualment a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, i la transició en les rela-
cions jurídiques tributàries entre l’estat espanyol i el 
nou estat independent, si la ciutadania opta per la seva 
constitució.

e) La regulació del marc de relació amb les entitats fi-
nanceres col·laboradores en ordre al reconeixement de 
l’autoritat plena i única de l’Agència Tributària de Ca-
talunya en l’àmbit de la informació i recaptació tribu-
tària en territori català, si la ciutadania opta per la 
constitució d’un nou estat independent.

f) Els tractats i convenis internacionals a signar, si la 
ciutadania opta per la constitució d’un nou estat inde-
pendent.»

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

Del punt 6

«6. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
la seguretat pública en relació, entre d’altres, per ga-
rantir: 

a)  Garantir la continuïtat de La seguretat pública de 
Catalunya (interna i externa) en el procés de transició 
nacional.

b) En el cas que l’opció resultant de la consulta fos la 
creació d’un nou Estat independent, planificar el pro-
cés de transferència de competències de l’estat espa-
nyol cap al nou estat independent, completant els as-
pectes de seguretat interna que actualment porten a 
terme els cossos i forces de seguretat de l’estat espa-
nyol com els aspectes de seguretat externa propis d’un 
estat.

c) Preveure, si s’escau, els escenaris de cooperació en 
matèria de seguretat internacional amb els altres es-
tats independents.»

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

Del punt 7

«7. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar ne els corresponents projec-
tes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de les 
telecomunicacions en relació, entre d’altres, als aspec-
tes següents: 

a) La ciberseguretat, preveient els espais de col·la bo-
ració amb els organisme de l’estat espanyol actual-
ment competents, amb especial atenció a la protecció 
de dades públiques i les dades dels ciutadans de Ca-
talunya.

b) Planificació del traspàs de competències i la crea ció 
dels organismes reguladors en l’àmbit de les telecomu-
nicacions, i de la gestió de l’espai radiofònic.

c) La previsió dels acords internacionals a portar a ter-
me en cas que Catalunya esdevingui un estat indepen-
dent.»

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques de seguretat ciu
tadana, ordre públic i gestió de la pobresa
Tram. 302-00200/10

Esmenes presentades
Reg. 81280, 81349, 81351 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
81280)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
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talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de 
la pobresa (tram. 302-00200/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat 2

«2. Rebutjar l’ús coactiu de la Llei Orgànica 1/1992 de 
protecció de la Seguretat Ciutadana com a mecanisme 
coactiu dels drets de reunió i manifestació, i exigir al 
Govern, i en particular al Departament d’Interior, a no 
aplicar la Llei orgànica 1/1992 i instar el Govern a es-
tudiar mecanismes alternatius que facin innecessària 
la seva aplicació perquè és un instrument que limita 
drets fonamentals sense respectar els principis bàsics 
de proporcionalitat i presumpció d’innocència;»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou paràgraf a l’apartat 7

«Revisar i anul·lar les sancions administratives impo-
sades a persones per participar en piquets i mobilitza-
cions amb motiu de vagues i protestes sindicals, i, en 
concret les sancions imposades contra sindicalistes de 
Sant Vicenç dels Horts amb motiu d’una manifestació 
que va tenir lloc en el marc de la vaga general del 14 de 
novembre de 2012;»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un incís al final de l’apartat 8

«8. Adoptar les mesures pertinents per acabar amb les 
«patrulles ciutadanes» i donar compliment a la resolu-
ció 24/X de 23 de maig de 2013 que instava al govern a 
prohibir de forma immediata els sometents;»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 10

«10.1. Demanar a la comissió de defensa del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona un informe sobre els sistemes 
d’identificació utilitzats pels Mossos d’Esquadra arran 
del conflicte de Can Vies.

10.2. Demanar al nou comitè assessor jurídic penal de 
la policia un pronunciament sobre els sistemes d’iden-
tificació utilitzats pels Mossos d’Esquadra arran del 
conflicte de Can Vies.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 11

«11. El Parlament, després de la condemna rotunda 
per part de la comissió d’interior de les agressions ra-
cistes que van tenir lloc a Lleida, insta el Director Ge-
neral de la Policia a comparèixer el més aviat possible 
davant l’esmentada Comissió d’Interior per informar 
de les circumstàncies del cas.»

Palau del Parlament, 29 de setembre 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. 81349)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques de segure-
tat ciutadana, ordre públic i gestió de la pobresa (tram. 
302-00200/10).

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

Del punt 2

«2. Vetllar perquè la Llei orgànica 1/1992 de protecció 
de la Seguretat Ciutadana, tant a nivell del Departa-
ment d’Interior com a nivell local sigui aplicada amb 
criteris de ple respecte als drets de reunió i manifesta-
ció, per tant orientant el principi d’oportunitat policial 
a la mínima aplicació sancionadora.»

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

Del punt 3

«3. 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.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 5

«5. Garantir que els fitxers policials d’informació no 
incloguin referències a la ideologia, perfil polític i so-
cial de les persones, tal i com preveu la legalitat vi-
gent.»

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

Del punt 7

«7. Aplicar el principi de mínima intervenció del Dret 
penal en els casos de mobilitzacions socials, i no uti-
litzar els processos penals com a represàlia contra 
aquestes mobilitzacions.»

Palau del Parlament, 30 de setembre 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 Ciuta-
dans (reg. 81351)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de 
la pobresa (tram. 302-00200/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 5, que resta redactat de la següent manera: 

5. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat el 
compliment estricte de les disposicions vigents en ma-
tèria de protecció de dades de caràcter personal, vet-
llant perquè en els fitxers policials no s’inclogui cap re-
ferència a la pertinença a organitzacions, associacions 
o col·lectius legalment constituïts i que desenvolupin la 
seva activitat habitual amb respecte a l’ordenament ju-
rídic i a les normes de convivència. Només s’hi podran 
incloure dades relatives a la pertinença a organitzaci-
ons que actuïn de forma sistemàtica al marge de la llei, 
que puguin considerar-se il·legals o que s’integrin i ac-
tuïn com organitzacions de caràcter criminal.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 6, que resta redactat de la següent manera:

6. Prevenir i perseguir qualsevol actitud amenaçado-
ra, intimidatòria o coactiva contra els moviments po-
lítics i socials que pacíficament i respectant la lega-
litat democràtica exerceixin el dret de manifestació. 
Tanmateix, prevenir i perseguir qualsevol tipus de vio-
lència física o coactiva que vulgui dificultar o impedir 
als membres de moviments polítics i socials legalment 
constituïts el lliure exercici de llur activitat a les insti-
tucions o fora d’elles, assegurant en tot moment la lli-
bertat i la pluralitat política.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 9, que resta redactat de la següent manera: 

9. Mostrar el rebuig a l’enduriment del Codi Penal.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre els 
drets lingüístics a Catalunya
Tram. 360-00014/10

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 23.09.2014.
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3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 17/2014, sobre el Consorci del Parc Na
tural de la Serra de Collserola, corresponent 
al 2012
Tram. 258-00027/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura  

de Comptes de Catalunya

Reg. 80703 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 30.09.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’Informe de fis-
calització núm. 17/2014, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu al Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, exercici 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 26 de setembre de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a demanar la presentació de l’informe

Termini: 15 dies hàbils (del 07.10.2014 al 27.10.2014).
Finiment del termini: 28.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.09.2014.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya d’ad
hesió a les iniciatives internacionals per a 
denunciar la persecució de les minories cul
turals i religioses a l’Iraq i a Síria
Tram. 401-00020/10

Lectura en el Ple
Sessió 41, 02.10.2014, DSPC-P 79

En la Declaració universal dels drets humans del 10 
de desembre de 1948 els estats es van comprometre a 
respectar i a fer complir el conjunt de drets humans, 
civils, econòmics, polítics, socials i culturals, entre els 
quals s’inclou el dret de qualsevol persona a la llibertat 
de pensament, de consciència i de religió.

D’acord amb la dita declaració, tothom té els drets i les 
llibertats que s’hi proclamen, sense cap distinció de 
raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de 
qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortu-
na, naixement o altra condició.

El Parlament de Catalunya sempre ha defensat el res-
pecte i el compliment dels drets humans i s’ha mostrat 
contrari a la persecució de les persones per qualsevol 
motiu, tal com ho constaten la Declaració institucio-
nal sobre la commemoració del 52è aniversari de la 
Declaració universal dels drets humans, del 29 de no-
vembre de 2000, i la Declaració del Parlament de Ca-
talunya amb motiu del 60è aniversari de la Declara-
ció universal dels drets humans, de l’1 de desembre de 
2008, entre altres, ja que cap causa no mereix la mort 
d’innocents.

Així mateix, el compromís del poble de Catalunya a 
favor de la pau i de la resolució pacífica dels conflic-
tes per a contribuir decididament a la construcció d’un 
nou ordre mundial més just és un compromís manifest 
des de fa molts anys.

Ara bé, els estudis d’organitzacions internacionals in-
dependents coincideixen a destacar que les hostilitats 
socials relacionades amb la religió, les restriccions go-
vernamentals en matèria religiosa i l’abús sobre les 
minories religioses creix any rere any.

Darrerament, aquesta situació s’ha agreujat en alguns 
països de l’Orient Mitjà. Els diversos conflictes exis-
tents afecten especialment les diferents minories reli-
gioses, culturals i ètniques, que estan patint persecuci-
ons, èxode, exilis forçats i, fins i tot, genocidis. D’entre 
les diferents confessions religioses que pateixen asset-
jament, restriccions o persecució, les esglésies cristia-
nes ocupen un lloc preeminent.
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Per exemple, a principi del segle xx els cristians eren 
el 26% de la població total d’aquells països, però actu-
alment només són el 10%, i cada vegada més aquestes 
minories cristianes són perseguides pel fet de profes-
sar llur fe. En la mateixa situació es troben els xiïtes 
en territori majoritàriament sunnita, els yazidites o els 
assiriocaldeus.

Malauradament, les matances sistemàtiques de grups 
ètnics i pobles també tenen molt a veure amb les cre-
ences i la religió. És per això que alguns dels episodis 
més dramàtics que s’han viscut durant els darrers me-
sos a l’Iraq i a Síria han estat qualificats per historia-
dors i analistes internacionals de crims contra la civi-
lització i contra la humanitat.

Especialment devastadores han estat i són les neteges 
ètniques que l’organització Estat Islàmic està duent a 
terme recentment contra la minoria kurda yazidita i 
els cristians a l’Iraq, o el setge sobre la ciutat de Ko-
bane, al nord de Síria.

Davant d’aquesta persecució, han estat moltes les veus 
que s’han alçat per a denunciar la situació i fer crides 
a favor de la pau, la convivència i la reconciliació. Di-
versos caps d’estat i de confessions religioses, i també 
moltes altres personalitats d’altres àmbits, s’hi han re-
ferit de manera reiterada i han promogut personalment 
actuacions en aquest sentit.

Per tot això: 

El Parlament de Catalunya manifesta públicament el 
seu suport a les iniciatives promogudes per instituci-
ons internacionals per a condemnar i aturar les morts i 
les persecucions basades en motius religiosos o ètnics 
que pateixen les diverses minories, especialment les 
minories cristiana i yazidita de l’Orient Mitjà.

El Parlament de Catalunya creu fermament que les di-
ferents cultures i confessions religioses tenen en comú 
la recerca de la pau, la convivència pacífica i la frater-
nitat universal, la qual cosa ha de constituir un fac-
tor de cohesió, i no pas d’enfrontament, i encoratja les 
institucions internacionals, i també al poble de Cata-
lunya, a continuar alçant llur veu i a sumar esforços a 
favor de la pau i el respecte a la llibertat de pensament, 
de consciència i de religió.

El Parlament de Catalunya demana a la comunitat in-
ternacional accions de responsabilitat i d’urgència per 
a aturar nous genocidis i noves persecucions massives 
de les minories ètniques i religioses a l’Orient Mitjà. 
Concretament, demana a la comunitat internacional 
una acció d’emergència amb l’objectiu d’aturar el ge-
nocidi que està perpetrant l’organització Estat Islàmic 
contra la minoria kurda i assiriocaldea a la regió kur-
da de Kobane, al nord de Síria, i contra els cristians a 
l’Iraq i a Síria.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 80467; 80468 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 30.09.2014

Reg. 80467

A la Mesa de la Diputació Permanent

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
40.4 del Reglament del Parlament, us comunica que la 
diputada Eva Granados Galiano substituirà el diputat 
Òscar Ordeig i Molist en la Diputació Permanent del 
Parlament.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 80468

A la Mesa de la Diputació Permanent

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
40.4 del Reglament del Parlament, us comunica que 
el diputat Miquel Iceta i Llorens substituirà la dipu-
tada Núria Parlon Gil en la Diputació Permanent del 
Parlament.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 49/X, 
sobre l’ús de dispositius WiFi als centres 
educatius
Tram. 290-00032/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 80457 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.09.2014

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 49/X, sobre l’ús 
de dispositius Wi-Fi als centres educatius (tram. 290-
00032/10), us informo del següent:

Annex, es tramet, l’informe elaborat per la Generalitat 
de Catalunya sobre els possibles efectes adversos so-
bre la salut dels camps electromagnètics generats pels 
dispositius Wi-Fi.

Barcelona, 29 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Control del compliment de la Resolució 402/X, 
sobre l’elaboració dels estudis d’impacte del 
projecte d’instal·lació d’un centre comerci
al d’establiments especialitzats en la venda 
d’excedents a Viladecans
Tram. 290-00355/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 80611 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. Resolució: 290-00355/10 i 290-357/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 402/X i 
Resolució 404/X, sobre l’elaboració dels estudis d’im-
pacte del projecte d’instal·lació d’un centre comercial 
d’establiments especialitzats en la venda d’excedents 
a Viladecans.

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i tal com 
vam exposar en el compliment de la Resolució 402/X 
i la Resolució 404/X, sobre el projecte d’instal·lació 
d’un centre comercial d’establiments especialitzats en 
la venda d’excedents a Viladecans (núm. tram. 290-
00355/10 i 290-00357/10), entrats al registre del Par-
lament el 25 de març de 2014, s’adjunta en annex, 
l’estudi sobre l’Estimació de l’impacte del centre «Vi-
ladecans The Styte Oulets» realitzat pel Departament 
d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 23 de setembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Control del compliment de la Resolució 404/X, 
sobre el projecte de centre comercial Vilade
cans The Style Outlets
Tram. 290-00357/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 80611 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.09.2014

N. de la R.: Aquest control de compliment ha estat res-
post conjuntament amb el control de compliment NT 
290-00355/10.

Compliment de la Resolució 476/X del Par
lament de Catalunya, per la qual s’aproven 
les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses
Tram. 335-00006/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 79978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. tramitació: 260-00001/10

Sobre: Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Materials Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses.
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Mitjançant el document annex s’informa de les actua-
cions dutes a terme amb relació a la Resolució 476/X 
del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les 
conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Mate-
rials Antiavalots en Esdeveniments de Masses.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 105/X, 
sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del delta 
de l’Ebre
Tram. 390-00105/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 80541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la moció amb número de trami-
tació 390-00105/10, moció 105/X, sobre el Pla hidro-
lògic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció 
integral del delta de l’Ebre, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Barcelona, 25 de setembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 80541).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 23.10.2014 al 12.11.2014) del termini que 

disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 13.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.09.2014.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Justícia i Drets Humans amb el con
seller de Justícia sobre la reducció de planti
lla als jutjats de violència sobre la dona
Tram. 354-00272/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 25 de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 484.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Justícia i Drets Humans amb el con
seller de Justícia sobre la vulneració del dret 
de vaga dels funcionaris del Departament de 
Justícia
Tram. 354-00291/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la Sessió 25, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 484.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la Sessió 20, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 482.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en 
diverses concentracions en actes electo
rals del Partit Popular de Catalunya durant 
la campanya de les eleccions al Parlament 
Europeu
Tram. 354-00316/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la Sessió 20, 
tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 482.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les conseqüències per a les compe
tències de la Generalitat de les previsions 
contingudes en l’avantprojecte de llei de 
protecció civil elaborat pel Govern de l’Estat
Tram. 354-00320/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la Sessió 20, 
tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 482.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre la informació relativa als entrenaments 
militars dels Mossos d’Esquadra aparegu
da en el diari El Mundo el 8 de setembre de 
2014
Tram. 354-00321/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la Sessió 20, 
tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 482.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la situació del Cos de Mossos d’Es
quadra i les informacions aparegudes en 
diversos mitjans relatives a la participació 
d’un grup de mossos en entrenaments pa
ramilitars
Tram. 354-00322/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la Sessió 20, 
tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 482.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el brot de legionel·losi a Sabadell
Tram. 354-00326/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Núria Segú Ferré, jun-
tament amb una altra diputada del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 79443).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 25.09.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Ensenyament i Universitats amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so
bre l’inici del curs universitari 20142015 i les 
perspectives de futur en docència, recerca i 
transferència de coneixement
Tram. 354-00327/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marina Geli i Fàbrega, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 80471).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, 23.09.2014.



6 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 401

4.53.05. INFORMACIó 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les actuacions dutes a terme davant el brot de 
legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 354-00329/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 80527).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 01.10.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre la detenció del presumpte autor de cinc 
apunyalaments a Lleida (Segrià)
Tram. 354-00332/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 80730).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 29.09.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el brot de legionel·losi a Sabadell i Ripollet 
(Vallès Occidental)
Tram. 354-00333/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 81359).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 01.10.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre l’estat del Registre de la Propi
etat i del Registre Mercantil i sobre els efec
tes de l’agrupació i la supressió d’oficines
Tram. 356-00707/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la Sessió 
25, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 484.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Consell de l’Audiovisual de Ca
talunya davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè presenti l’informe El trac-
tament de les informacions sobre violència 
masclista en els teleinformatius, correspo
nent al període octubredesembre del 2013
Tram. 356-00768/10

Sol·licitud

Presentació: Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Dolors López Aguilar, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés Arri-
madas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt, Montserrat 
Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 72096).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 30.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Carlos Díaz 
Díaz davant la Comissió d’Interior perquè in
formi sobre l’accident mortal d’una caporal 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 i 
sobre l’actuació dels serveis d’emergència i 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00783/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la Sessió 20, 
tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 482.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Consell Català de Foment de 
la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè expliqui 
les funcions i les línies de treball de l’entitat
Tram. 356-00787/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la Sessió 18, tinguda el 26.09.2014, DSPC-C 
485.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Dones Perio
distes davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè presenti l’estudi Dones i 
homes en els governs locals catalans
Tram. 356-00799/10

Sol·licitud

Presentació: Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
75861).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 30.09.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de la Policia davant la Comissió d’In
terior perquè informi sobre l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra en diverses concentra
cions en actes electorals del Partit Popu
lar de Catalunya durant la campanya de les 
eleccions al Parlament Europeu
Tram. 356-00800/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la Sessió 20, 
tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 482.

Sol·licitud de compareixença de la delega
da del Govern de l’Estat davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui les actuacions de 
la Delegació del Govern de l’Estat amb re
lació al presumpte robatori d’una bandera a 
Vilobí d’Onyar (Selva) per agents de la Guàr
dia Civil
Tram. 356-00830/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la Sessió 20, tinguda el 
25.09.2014, DSPC-C 482.

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Soler 
Mercadal, gerent d’Andreu Soler i Associats, 
davant la Comissió d’Interior perquè infor
mi sobre l’ús, el funcionament i els efectes 
de les pistoles Taser com a eina dels cossos 
policials
Tram. 356-00831/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la Sessió 20, 
tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 482.

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la Plataforma d’Infància de Catalu
nya i del Comitè de Catalunya de l’UNICEF 
davant la Comissió de la Infància perquè ex
posin les conclusions de la Jornada del 25è 
aniversari de la Convenció sobre els Drets 
de l’Infant pel que fa a les claus per a fer 
avançar els drets dels infants a Catalunya
Tram. 356-00835/10

Sol·licitud

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jo-
sé Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 77401).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 30.09.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans perquè expliqui la situació 
dels refugiats a Catalunya
Tram. 356-00838/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la Sessió 
25, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 484.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de Govern de la Corporació Ca
talana de Mitjans Audiovisuals davant la Co
missió de Control de l’Actuació de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre els canvis d’interpreta
ció de la normativa de l’impost sobre el valor 
afegit per part de l’Agència Estatal de l’Admi
nistració Tributària
Tram. 356-00840/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la Sessió 19, tin-
guda el 26.09.2014, DSPC-C 486.

Sol·licitud de compareixença d’Ana Fernán
dez, delegada de Comissions Obreres del 
personal laboral del Departament de Justí
cia, davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre els canvis en 
el model d’atenció mèdica als centres de 
tancament terapèutic de justícia juvenil
Tram. 356-00841/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 79195).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Projecte Sophie davant la Comis
sió de Salut perquè expliquin l’estudi sobre 
l’impacte en la salut de la Llei 2/2004, relati
va a la millora de barris
Tram. 356-00844/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 79225).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
25.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Feliciano 
Velázquez, president del Front de Resistèn
cia en Defensa dels Recursos Naturals i dels 
Drets dels Pobles, davant la Comissió d’Ac
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per
què informi sobre la situació política, social i 
dels drets humans a Guatemala
Tram. 356-00846/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la Sessió 18, tinguda el 26.09.2014, DSPC-C 
485.

Sol·licitud de compareixença de Ramón Ca
denas, director de la Comissió Internacional 
de Juristes de Guatemala, davant la Comis
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope
ració perquè informi sobre la situació políti
ca, social i dels drets humans a Guatemala
Tram. 356-00847/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la Sessió 18, tinguda el 26.09.2014, DSPC-C 
485.
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Sol·licitud de compareixença de monsenyor 
Álvaro Ramazzini, defensor dels drets hu
mans a Guatemala, davant la Comissió d’Ac
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per
què informi sobre la situació política, social i 
dels drets humans a Guatemala
Tram. 356-00848/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la Sessió 18, tinguda el 26.09.2014, DSPC-C 
485.

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gó
mezQuintero Mora, president de l’Asso
ciació per la Integració Laboral  Mossos 
d’Esquadra amb Discapacitat, davant la Co
missió de Justícia i Drets Humans perquè in
formi sobre la situació de les persones amb 
discapacitat del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb relació als drets humans
Tram. 356-00850/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
79297).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.09.2014.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el brot de legionel·losi 
a Sabadell
Tram. 356-00853/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 79430).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
25.09.2014.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el brot de legionel·losi 
a Sabadell
Tram. 356-00854/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 79659).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
25.09.2014.

Sol·licitud de compareixença del secreta
ri general d’Universitats i Recerca davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per
què valori l’inici del curs universitari 2014
2015 i les perspectives de futur en docència, 
recerca i transferència de coneixement
Tram. 356-00855/10

Sol·licitud

Presentació: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 80472).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 23.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Roberto 
Fernández, president de l’Associació Cata
lana d’Universitats Públiques, davant la Co
missió d’Ensenyament i Universitats perquè 
valori l’inici del curs universitari 20142015 i 
les perspectives de futur en docència, recer
ca i transferència de coneixement
Tram. 356-00856/10

Sol·licitud

Presentació: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 80473).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 23.09.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Claudi Al
sina i Català, secretari general del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, davant la Co
missió d’Ensenyament i Universitats perquè 
valori l’inici del curs universitari 20142015 i 
les perspectives de futur en docència, recer
ca i transferència de coneixement
Tram. 356-00857/10

Sol·licitud

Presentació: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 80474).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 23.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Piqué, president de la Xarxa de Parcs Cien
tífics i Tecnològics de Catalunya, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per
què informi sobre els parcs científics
Tram. 356-00858/10

Sol·licitud

Presentació: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 80475).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 23.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma
ria Argimon i Pallàs, director de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui 
el projecte VISC+
Tram. 356-00860/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 80780).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
01.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Trilla 
Garcia, president del Consell d’Administra
ció de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sa
nitàries de Catalunya, davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui el projecte VISC+
Tram. 356-00861/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 80781).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
01.10.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ense
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 
20142015
Tram. 355-00148/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la Sessió 26 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 483.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre la situació i 
les perspectives de les policies locals
Tram. 355-00149/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 20, tin-
guda el 25.09.2014, DSPC-C 482.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-
C 481.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Decaïment

Decaïment en la Sessió 42 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Decaïment

Decaïment en la Sessió 42 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.
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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

Decaïment

Decaïment en la Sessió 42 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

Compareixença de Marçal Girbau Garcia, fi
lòleg i lingüista, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00709/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Decaïment

Decaïment en la Sessió 42 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

Compareixença de Rafel SicheuBazin, 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

Decaïment

Decaïment en la Sessió 42 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Decaïment

Decaïment en la Sessió 42 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Decaïment

Decaïment en la Sessió 42 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 481.

Compareixença d’una representació de 
l’Acadèmia Catalana de la Música amb re
lació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audi
ovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00752/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Multisectorial d’Empreses de 
l’Electrònica, les Tecnologies de la Informa
ció i la Comunicació, de les Telecomunicaci
ons i dels Continguts Digitals amb relació al 
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. 353-00753/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.
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Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Productors d’Animació 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00754/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Distribuïdors Cinematogràfics 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00755/10

Decaïment

Decaïment en la Sessió 25 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comu
nicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 353-00756/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació de Jazz 
Telecom amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cul
tural digital
Tram. 353-00757/10

Decaïment

Decaïment en la Sessió 25 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00758/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença de Raimon Masllorens, en 
representació de la Federació de Produc
tors, amb relació al Projecte de llei de cre
ació de l’impost sobre la provisió de contin
guts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cul
tural digital
Tram. 353-00759/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.
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Compareixença de Xavier Guitart i Domè
nech, president del Clúster de la Indústria 
Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
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. 353-00760/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Productors de Documentals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cul
tural digital
Tram. 353-00761/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença de Jordi Roigé, president de 
Productors Audiovisuals de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audi
ovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00762/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació de Bar
celona Audiovisual amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provi
sió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la di
fusió cultural digital
Tram. 353-00763/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació de Te
lefónica amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cul
tural digital
Tram. 353-00764/10

Decaïment

Decaïment en la Sessió 25 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació de Vo
dafone España amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de ser
veis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difu
sió cultural digital
Tram. 353-00765/10

Decaïment

Decaïment en la Sessió 25 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.
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Compareixença d’una representació d’Oran
ge Espagne amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cul
tural digital
Tram. 353-00766/10

Decaïment

Decaïment en la Sessió 25 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació de Xfe
ra Móviles (Yoigo) amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de ser
veis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difu
sió cultural digital
Tram. 353-00767/10

Decaïment

Decaïment en la Sessió 25 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació de Dis
tribuïdors Independents Cinematogràfics 
Associats amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cul
tural digital
Tram. 353-00768/10

Decaïment

Decaïment en la Sessió 25 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Productors Independents de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 353-00769/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença de Montse Guiu, vicepresi
denta de la delegació catalana de la Socie
tat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00770/10

Decaïment

Decaïment en la Sessió 25 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’Isona Passola, presiden
ta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb re
lació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audi
ovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00771/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.



6 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 401

4.53.15. INFORMACIó 77

Compareixença d’una representació de l’As
sociació d’Empresaris i Professionals de les 
Apps de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provi
sió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la di
fusió cultural digital
Tram. 353-00772/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’Antoni DuránSindreu, di
rector del Màster en fiscalitat de la Univer
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provi
sió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la di
fusió cultural digital
Tram. 353-00773/10

Decaïment

Decaïment en la Sessió 25 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença de Jaume Ripoll, director 
de Filmin, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cul
tural digital
Tram. 353-00774/10

Decaïment

Decaïment en la Sessió 25 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença de Lluís Bonet, coordinador 
del programa de doctorat Gestió de la cultu
ra i del patrimoni i del Màster oficial en ges
tió cultural, de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00775/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença de Lluís Franco, president 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cul
tural digital
Tram. 353-00776/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 479.

Compareixença d’una representació del 
Centre Euro Àfrica davant la Comissió d’Ac
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a presentar el projecte de l’entitat i el pla de 
treball per al 2014
Tram. 357-00518/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió 
d’A c ció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 26.09.2014, DSPC-C 485.
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Compareixença de Jordi Pujol i Soley, ex
president de la Generalitat, davant la Comis
sió d’Afers Institucionals per a donar compte 
dels fets que ha admès amb relació a fons 
dipositats a l’estranger sense complir les 
obligacions fiscals i del seu comportament 
durant l’exercici de la presidència de la Ge
neralitat
Tram. 357-00717/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 43 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 26.09.2014, DSPC-C 487.

Compareixença d’una representació de Pi
mec davant la Comissió d’Estudi de la Re
forma Horària
Tram. 357-00722/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 480.

Compareixença d’una representació de Fo
ment del Treball Nacional davant la Comis
sió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00723/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 480.

Compareixença d’una representació de 
l’empresa Gaes davant la Comissió d’Estudi 
de la Reforma Horària
Tram. 357-00724/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 480.

Compareixença d’una representació de l’em
presa Prefabricats Planas davant la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00725/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 25.09.2014, 
DSPC-C 480.

Compareixença de David Casado Marín, 
analista de l’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a exposar 
els treballs sobre escenaris econòmics en el 
marc de la preparació del projecte de llei de 
promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència
Tram. 357-00726/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 27, tinguda el 23.09.2014, DSPC-C 
478.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació 
a la Infància i l’Adolescència davant la Co
missió de Benestar, Família i Immigració per 
a presentar l’informe L’afectació de la salut 
mental en la població infantil i adolescent en 
situació de risc a Catalunya
Tram. 357-00727/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 27, tinguda el 23.09.2014, DSPC-C 
478.
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Compareixença de la secretària de Família 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a informar sobre el Pla inte
gral de suport a la família
Tram. 357-00728/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 27, tinguda el 23.09.2014, DSPC-C 
478.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Salut i Família davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a pre
sentar la Memòria del 2013 del Servei de 
Compatriota a Compatriota i explicar la situ
ació de la immigració a Catalunya
Tram. 357-00729/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 27, tinguda el 23.09.2014, DSPC-C 
478.

Compareixença de representants de l’Asso
ciació d’Ajuda als Infants del Món, Adopta, 
Ajuda’m, Bradopta, Ecai Genus, Ipi i Yamu
na davant la Comissió de Benestar, Famí
lia i Immigració per a presentar l’institut 
col·laborador d’organismes acreditats per a 
l’adopció
Tram. 357-00730/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 27, tinguda el 23.09.2014, DSPC-C 
478.

Compareixença de la delegada del Govern 
de l’Estat davant la Comissió d’Interior per 
a explicar les actuacions de la Delegació del 
Govern de l’Estat amb relació al presumpte 
robatori d’una bandera a Vilobí d’Onyar (Sel
va) per agents de la Guàrdia Civil
Tram. 357-00731/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 20, tin-
guda el 25.09.2014, DSPC-C 482.

Compareixença del director general de Dret 
i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
l’estat del Registre de la Propietat i del Re
gistre Mercantil i sobre els efectes de l’agru
pació i la supressió d’oficines
Tram. 357-00732/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 25, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 484.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat da
vant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè expliqui la situació dels refugiats a 
Catalunya
Tram. 357-00733/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 25, tinguda el 25.09.2014, DSPC-C 484.
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Compareixença del president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata
lana de Mitjans Audiovisuals per a informar 
sobre els canvis d’interpretació de la norma
tiva de l’impost sobre el valor afegit per part 
de l’Agència Estatal de l’Administració Tribu
tària
Tram. 357-00734/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la 
sessió 19, tinguda el 26.09.2014, DSPC-C 486.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, tinguda el 26.09.2014, DSPC-
C 486.

Compareixença d’una representació del 
Consell Català de Foment de la Pau davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a explicar les funcions i les 
línies de treball de l’entitat
Tram. 357-00735/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 18, tinguda el 26.09.2014, 
DSPC-C 485.

Compareixença de Feliciano Velázquez, pre
sident del Front de Resistència en Defen
sa dels Recursos Naturals i dels Drets dels 
Pobles, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar 
sobre la situació política, social i dels drets 
humans a Guatemala
Tram. 357-00736/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 18, tinguda el 26.09.2014, 
DSPC-C 485.

Compareixença de Ramón Cadenas, direc
tor de la Comissió Internacional de Juristes 
de Guatemala, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per a in
formar sobre la situació política, social i dels 
drets humans a Guatemala
Tram. 357-00737/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 18, tinguda el 26.09.2014, 
DSPC-C 485.

Compareixença de monsenyor Álvaro Ra
mazzini, defensor dels drets humans a Gua
temala, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar 
sobre la situació política, social i dels drets 
humans a Guatemala
Tram. 357-00738/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 18, tinguda el 26.09.2014, 
DSPC-C 485.

Sessió informativa de la Comissió de Con
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb el president del 
Consell de Govern de la Corporació Catala
na de Mitjans Audiovisuals sobre les pers
pectives de futur de la Corporació
Tram. 359-00017/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la Sessió 19 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, tinguda el 26.09.2014, DSPC-
C 486.



6 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 401

4.70.05. INFORMACIó 81

Sessió informativa de la Comissió de Justí
cia i Drets Humans amb el president del Tri
bunal Superior de Justícia de Catalunya per 
a presentar la memòria del Tribunal corres
ponent al 2013
Tram. 359-00019/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Presentació: Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya (reg. 77574).
Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.09.2014.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes, tinguda el 30.09.2014, 
DSPC-C 488.

Compareixença de Manuel Hernández, ex
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. 363-00006/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes, tinguda el 30.09.2014, 
DSPC-C 488.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 

LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 

DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 

DE LLEIS I ALTRES NORMES

Comunicació d’expedient d’alienació de 
béns immobles de la Generalitat
Tram. 334-00086/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 79972 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’article 18.1 del Text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, trame-
to adjunta la comunicació d’expedient d’alienació de 
béns immobles de valor superior a trenta milions d’eu-
ros tramitats per la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de setembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Informe sobre la situació en data del 30 de 
juny de 2014 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2014
Tram. 334-00087/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 80744 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 30.09.2014

A la Mesa del Parlament

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost del Parlament de Catalunya, us 
trameto adjunta, la informació a 30 de juny de 2014, 
a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 
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3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 25 de setembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 30 
de juny de 2014
Tram. 334-00088/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 80745 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 30.09.2014

A la Presidenta del Parlament

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de juny de 2014, i l’in-
forme sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de la 
mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió d’E-
conomia, Finances i Pressupost del Parlament de Ca-
talunya.

Barcelona, 25 de setembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 30 de juny de 2014
Tram. 334-00089/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 80745 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 30.09.2014

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb NT 334-00088/10.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata
lunya sobre l’observança del pluralisme po
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
maig del 2014
Tram. 337-00037/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 79970 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 30.09.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, maig 
de 2014 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 18 de setembre de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació de diverses cobertures d’asse
gurances del Parlament de Catalunya
Tram. 630-00003/10

Anunci

Pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Par-
lament de Catalunya del 23 de setembre de 2014, per 
la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació de diverses cobertures d’asseguran-
ces del Parlament de Catalunya (expedient núm. 630-
00003/10)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya, Oïdoria de 
Comptes i Tresoreria.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: Contractació de diverses pò-
lisses d’assegurances (expedient núm. 630-00003/10)

Lot 1: Vida. Cobertura d’assegurances de vida (grup 
temporal renovable)

CPV: 66511000

Lot 2: Accidents. Cobertura d’assegurances de mort o 
d’invalidesa per accidents

CPV: 66512100

b) Termini d’execució: des de les 0 hores de l’1 de març 
de 2015 fins a les 24 hores del 29 de febrer de 2016.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 327.000,00 € 
(exempt d’IVA).

Lot 1 (Vida): 275.000 €.

Lot 2 (Accidents): 52.000 €.

b) Valor estimat del contracte: 270.000,00 € (exempt 
d’IVA).

5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació.

6. Requisits específics del contractista

Els que estableix la clàusula 18 del plec de clàusules 
administratives particulars.

7. Criteris de valoració per a cadascun dels lots

a) Criteris d’avaluació automàtica (70 punts): 

– Oferta econòmica: de 0 a 40 punts.

– Percentatge de participació en els beneficis a què es 
comprometi el licitador: de 0 a 30 punts.

b) Criteris d’avaluació no quantificables automàtica-
ment (30 punts): 

– Programari de gestió que faciliti les gestions de les 
altes, les baixes i les altres comunicacions que esta-
bleix la pòlissa, per mitjà d’un sistema de transmissió 
de dades en línia: de 0 a 20 punts.

– Millores i prestacions addicionals: de 0 a 10 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya, Oïdoria de Comp-
tes i Tresoreria.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc 
de la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Telèfon: 93 304 65 36.

e) Fax: 93 304 65 47.

f) Adreça electrònica: dpol@parlament.cat.

g) Perfil de contractant: 

www.parlament.cat/contractacions.

h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 30 
d’octubre de 2014.

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 a 18.30 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 4 de novembre de 2014.

b) Documentació que cal presentar: la que estableix la 
clàusula 18 del plec de clàusules administratives par-
ticulars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secre-
taria General.

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat 
dels dies o tardes declarats festius), matins de 9.00 h 
a 14.00 h i tardes de 16.00 h a 18.30 h. Per a més in-
formació, consulteu la pàgina web: http://www.parla-
ment.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general.

mailto:dpol@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
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d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B 

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 14 de 
novembre de 2014 a les 10.00 h, a l’adreça indicada en 
el punt 8.b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules administratives particulars i en el de prescripci-
ons tècniques.

12. Despeses dels anuncis 

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad-
judicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 26 de se-
tembre de 2014.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament,  23.09.2014

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 23 de se-
tembre de 2014, d’acord amb el que preveu la clàusula 
17 del plec de clàusules administratives que determina 
la composició de la mesa de contractació, ha acordat 
nomenar com a membres de la mateixa els següents: 

President: Lluís Corominas i Díaz, vicepresident se-
gon del Parlament de Catalunya o en substitució la vi-
cepresidenta primera.

Vocals: 

Pere Navarro i Morera, secretari primer de la Mesa del 
Parlament, o en substitució el secretari segon.

David Pol i Torrella, oïdor de comptes o en substitució 
Carme de Tomas, tresorera.

Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament o en 
substitució Imma Folchi i Bonafonte, secretària gene-
ral del Parlament.

Raül Galceran Parcerisas, tècnic en comptabilitat i tre-
soreria del Departament d’Oïdoria de Comptes i Treso-
reria o en substitució Josep Esteban Medina.

Secretària: Elisabet Riambau Möller, secretària de 
Serveis Jurídics, o en substitució Josep Iglesias del De-
partament d’Oïdoria de Comptes i Tresoreria.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Tram. 356-00855/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Roberto Fernández, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè valori l’inici del curs universitari 2014-2015 i les perspectives de futur en docència, 
	Tram. 356-00856/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Claudi Alsina i Català, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè valori l’inici del curs universitari 2014-2015 i les perspectives de futur en docè
	Tram. 356-00857/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Piqué, president de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre els parcs científics
	Tram. 356-00858/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui el projecte VISC+
	Tram. 356-00860/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Trilla Garcia, president del Consell d’Administració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui el projecte VISC+
	Tram. 356-00861/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 2014-2015
	Tram. 355-00148/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la situació i les perspectives de les policies locals
	Tram. 355-00149/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	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
	Substanciació

	Compareixença d’Emilio Medan Ane, alcalde de Les, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00695/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Decaïment

	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
	Substanciació

	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
	Decaïment

	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
	Substanciació

	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
	Decaïment

	Compareixença de Marçal Girbau Garcia, filòleg i lingüista, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00709/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Iniciativa per Occitània amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00712/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Decaïment

	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
	Substanciació

	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
	Decaïment

	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
	Decaïment

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Decaïment

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Acadèmia Catalana de la Música amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovis
	Tram. 353-00752/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de les Telecomunicacions i dels Continguts Digitals amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sob
	Tram. 353-00753/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del s
	Tram. 353-00754/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del se
	Tram. 353-00755/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sect
	Tram. 353-00756/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Jazz Telecom amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difus
	Tram. 353-00757/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del se
	Tram. 353-00758/10
	Substanciació

	Compareixença de Raimon Masllorens, en representació de la Federació de Productors, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del s
	Tram. 353-00759/10
	Substanciació

	Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròni
	Tram. 353-00760/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al fome
	Tram. 353-00761/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Roigé, president de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sect
	Tram. 353-00762/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a
	Tram. 353-00763/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Telefónica amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió
	Tram. 353-00764/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de Vodafone España amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la di
	Tram. 353-00765/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació d’Orange Espagne amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difu
	Tram. 353-00766/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de Xfera Móviles (Yoigo) amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a
	Tram. 353-00767/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment
	Tram. 353-00768/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment
	Tram. 353-00769/10
	Substanciació

	Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci
	Tram. 353-00770/10
	Decaïment

	Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector aud
	Tram. 353-00771/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empresaris i Professionals de les Apps de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques
	Tram. 353-00772/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antoni Durán-Sindreu, director del Màster en fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques
	Tram. 353-00773/10
	Decaïment

	Compareixença de Jaume Ripoll, director de Filmin, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difu
	Tram. 353-00774/10
	Decaïment

	Compareixença de Lluís Bonet, coordinador del programa de doctorat Gestió de la cultura i del patrimoni i del Màster oficial en gestió cultural, de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de co
	Tram. 353-00775/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Franco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al
	Tram. 353-00776/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Centre Euro Àfrica davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar el projecte de l’entitat i el pla de treball per al 2014
	Tram. 357-00518/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a donar compte dels fets que ha admès amb relació a fons dipositats a l’estranger sense complir les obligacions fiscals i del seu comportame
	Tram. 357-00717/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00722/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00723/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’empresa Gaes davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00724/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’empresa Prefabricats Planas davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00725/10
	Substanciació

	Compareixença de David Casado Marín, analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar els treballs sobre escenaris econòmics en el marc de la preparació del projecte de l
	Tram. 357-00726/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar l’informe «L’afectació de la salut mental en la població infantil i ado
	Tram. 357-00727/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la secretària de Família davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre el Pla integral de suport a la família
	Tram. 357-00728/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Salut i Família davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar la Memòria del 2013 del Servei de Compatriota a Compatriota i explicar la situació de la immigració a Catalunya
	Tram. 357-00729/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de l’Associació d’Ajuda als Infants del Món, Adopta, Ajuda’m, Bradopta, Ecai Genus, Ipi i Yamuna davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar l’institut col·laborador d’organismes acreditats per a l’a
	Tram. 357-00730/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Interior per a explicar les actuacions de la Delegació del Govern de l’Estat amb relació al presumpte robatori d’una bandera a Vilobí d’Onyar (Selva) per agents de la Guàrdia Civil
	Tram. 357-00731/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre l’estat del Registre de la Propietat i del Registre Mercantil i sobre els efectes de l’agrupació i la supressió d’oficine
	Tram. 357-00732/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui la situació dels refugiats a Catalunya
	Tram. 357-00733/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre els canvis d’interpretació de la normati
	Tram. 357-00734/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell Català de Foment de la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a explicar les funcions i les línies de treball de l’entitat
	Tram. 357-00735/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Feliciano Velázquez, president del Front de Resistència en Defensa dels Recursos Naturals i dels Drets dels Pobles, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política, social i dels dr
	Tram. 357-00736/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ramón Cadenas, director de la Comissió Internacional de Juristes de Guatemala, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política, social i dels drets humans a Guatemala
	Tram. 357-00737/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de monsenyor Álvaro Ramazzini, defensor dels drets humans a Guatemala, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política, social i dels drets humans a Guatemala
	Tram. 357-00738/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les perspectives de futur de la Corporació
	Tram. 359-00017/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2013
	Tram. 359-00019/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	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
	Substanciació

	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, corresponent al 20
	Tram. 363-00006/10
	Substanciació


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Comunicació d’expedient d’alienació de béns immobles de la Generalitat
	Tram. 334-00086/10
	Presentació

	Informe sobre la situació en data del 30 de juny de 2014 dels avals d’operacions amb venciment posterior a l’1 de gener de 2014
	Tram. 334-00087/10
	Presentació

	Estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Generalitat en data del 30 de juny de 2014
	Tram. 334-00088/10
	Presentació

	Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de juny de 2014
	Tram. 334-00089/10
	Presentació


	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al maig del 2014
	Tram. 337-00037/10
	Presentació
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	Tram. 630-00003/10
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