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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produï-
da per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia 
elèctrica d’origen nuclear
Tram. 200-00016/10
Aprovació p. 15

Llei per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bi-
sexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Eradicar l’Homo-
fòbia, la Bifòbia i la Transfòbia
Tram. 202-00035/10
Aprovació p. 23

1.10. Resolucions

Resolució 777/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adequació del lloc de treball de les agents dels Mossos d’Es-
quadra embarassades
Tram. 250-00896/10
Adopció p. 36

Resolució 778/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’increment urgent d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
al barri de la Mariola, de Lleida
Tram. 250-01147/10
Adopció p. 36

Resolució 779/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment que el Cos de Mossos d’Esquadra actuï com 
a policia integral
Tram. 250-00403/10
Adopció p. 36

Resolució 780/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les activitats de Plataforma per Catalunya
Tram. 250-00877/10
Adopció p. 37

Resolució 781/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els sistemes d’identificació utilitzats pels Mossos d’Esqua-
dra arran del conflicte de Can Vies, de Barcelona
Tram. 250-01170/10
Adopció p. 38

Resolució 782/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de 
Barcelona
Tram. 250-01069/10
Adopció p. 38

Resolució 783/X del Parlament de Catalunya, so-
bre els serveis de control i vigilància perimetral dels centres 
penitenciaris
Tram. 250-01077/10
Adopció p. 38

Resolució 784/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la formació i la dotació de personal en els jutjats de violència 
sobre la dona
Tram. 250-01083/10
Adopció p. 39

Resolució 785/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aplicació de les taxes judicials
Tram. 250-01133/10
Adopció p. 39

Resolució 786/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la creació d’un registre únic de parelles de fet residents 
a Catalunya
Tram. 250-01134/10
Adopció p. 39

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el finançament del 
Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat
Tram. 250-01066/10
Retirada p. 40

Proposta de resolució sobre el trasllat de la festa de 
la Comunitat Autònoma de Catalunya al 23 d’abril
Tram. 250-01089/10
Retirada p. 40

Proposta de resolució sobre la retirada d’una lito-
grafia de l’exposició «1714. Memòria gràfica d’una guerra» i 
sobre la destitució de la comissària d’aquesta exposició i del 
comissari dels actes del Tricentenari del 1714
Tram. 250-01091/10
Retirada p. 40

Proposta de resolució sobre la pròrroga dels sub-
sidis per a habitatge de protecció oficial de plans estatals 
d’habitatge anteriors al del 2009-2010
Tram. 250-01140/10
Rebuig p. 41

Proposta de resolució sobre el projecte d’asfaltar 
una pista forestal del Montseny
Tram. 250-01164/10
Rebuig p. 41
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Proposta de resolució sobre la revisió de la situació 
laboral dels metges interins de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques
Tram. 250-01178/10
Rebuig p. 41

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 202-00065/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 41

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00067/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 41

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. 41

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a ratificar la designació del direc-
tor adjunt o directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya
Tram. 284-00024/10
Assignació de la Comissió per a tenir les compareixences p. 42

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’actualització de l’indi-
cador de renda de suficiència de Catalunya
Tram. 250-01252/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 42

Proposta de resolució sobre l’elaboració de proto-
cols d’avaluació diagnòstica i terapèutica i d’actuació a les 
escoles amb relació al trastorn per dèficit d’atenció i hiper-
activitat
Tram. 250-01256/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la dotació de les esta-
cions de tren de la línia R3 a Osona i el Ripollès amb les in-
fraestructures adequades
Tram. 250-01257/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’aturada de la privatit-
zació dels parcs de carreteres dependents de la Generalitat
Tram. 250-01258/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de l’Ordre 
BSF/130/2014, relativa als criteris per a determinar la capaci-
tat econòmica dels beneficiaris de les prestacions de servei no 
gratuïtes
Tram. 250-01259/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la posada en marxa de 
la línia d’autobús entre Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i 
la Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 250-01260/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la promoció d’un acord 
social i polític per a l’eradicació de la violència masclista
Tram. 250-01261/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un model 
d’atenció a les malalties minoritàries integrat i en xarxa
Tram. 250-01262/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
prevenció de la diabetis de tipus 2
Tram. 250-01264/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre els ingressos extraor-
dinaris dels pressupostos de la Generalitat del 2014
Tram. 250-01265/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la devolució dels im-
ports recaptats amb la taxa de l’euro per recepta
Tram. 250-01266/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre les inspeccions i les 
sancions als establiments comercials
Tram. 250-01267/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

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
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

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
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

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
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la reposició de recur-
sos humans als parcs de bombers de Tarragona i Reus
Tram. 250-01271/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45
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Proposta de resolució sobre la reposició de vehi-
cles als parcs de bombers de Tarragona i Reus
Tram. 250-01272/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el record i reconeixe-
ment dels agents dels Mossos d’Esquadra morts en acte 
de servei
Tram. 250-01273/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el control de tacògrafs 
digitals
Tram. 250-01274/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’adequació de la car-
retera B-204
Tram. 250-01275/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-01277/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la implicació en l’as-
sessorament i el seguiment de l’Hospital Sant Bernabé, de 
Berga
Tram. 250-01278/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut 
Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-01279/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es-
cola Àngel Guimerà, de Pallejà
Tram. 250-01280/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missió de seguiment del compliment dels acords adoptats 
en el debat general sobre l’increment de la pobresa i les de-
sigualtats
Tram. 250-01281/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el servei de trens de 
rodalia en les festes locals de Barcelona
Tram. 250-01282/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el debat del Projecte 
de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de la utilització 
confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’or-
ganismes modificats genèticament a Catalunya en la Comis-
sió d’Estudi sobre els Organismes Genèticament Modificats
Tram. 250-01283/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles
Tram. 250-01284/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el garantiment del fi-
nançament del dossier i la documentació necessaris per a 
presentar la candidatura del Priorat a patrimoni mundial de 
la UNESCO
Tram. 250-01285/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la suspensió cautelar 
de la regulació de l’activitat boletaire a les finques públiques 
de la Generalitat al Parc Natural dels Ports
Tram. 250-01286/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10
Presentació p. 51

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

Procediments relatius a l’Informe de fiscalització 
5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al 
2010, i l’Informe de fiscalització 6/2014, sobre el Compte ge-
neral de les corporacions locals, corresponent al 2012 
Tram. 256-00031/10 i 258-00022/10
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 52

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Informe de la Ponència de la Comissió de Cultura i Llengua p. 55

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal
Tram. 270-00005/10
Dictamen de la Comissió de Justícia i Drets Humans p. 59
Esmenes reservades per a defensar en el Ple p. 64

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les relacions entre la 
sanitat pública i la privada
Tram. 300-00214/10
Presentació p. 68

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials
Tram. 300-00215/10
Presentació p. 68

Interpel·lació al Govern sobre la defensa del caràc-
ter plurilingüe de l’Estat
Tram. 300-00216/10
Presentació p. 69

Interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+
Tram. 300-00217/10
Presentació p. 69

Interpel·lació al Govern sobre la resolució de l’ex-
pedient de creació de la comarca del Moianès
Tram. 300-00218/10
Presentació p. 69
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Interpel·lació al Govern sobre els factors que inci-
deixen en el preu de la factura de la llum
Tram. 300-00219/10
Presentació p. 69

Interpel·lació al Govern sobre els ens locals
Tram. 300-00220/10
Presentació p. 70

3.30. Altres tramitacions

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 
6/2014, sobre el Compte general de les corporacions locals, 
corresponent al 2012
Tram. 258-00022/10
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 70

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00025/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 70

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari p. 70

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Socialista
Tram. 399-00001/10
Adscripció de diputats p. 71

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 535/X, so-
bre la modificació dels estatuts del Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya
Tram. 290-00481/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control del compliment de la Resolució 655/X, so-
bre la inclusió de criteris de qualitat i proximitat en la con-
tractació pública de productes agroalimentaris
Tram. 290-00585/10
Sol·licitud de pròrroga p. 72
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 72

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 103/X, sobre 
les infraestructures metropolitanes
Tram. 390-00103/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 72

Control del compliment de la Moció 104/X, sobre 
les infraestructures viàries per al desenvolupament econò-
mic
Tram. 390-00104/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 73

Control del compliment de la Moció 106/X, sobre la 
política lingüística i sobre el Consorci per a la Normalització
Tram. 390-00106/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 74

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre el Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat
Tram. 354-00324/10
Sol·licitud i tramitació p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre el document «Aportacions sobre el canal Segarra - Gar-
rigues», del Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible
Tram. 354-00325/10
Sol·licitud i tramitació p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre el Pla de reforma de l’Administra-
ció i l’Avantprojecte de llei de recursos humans
Tram. 354-00328/10
Sol·licitud i tramitació p. 76

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Censors Jurats amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01693/10
Sol·licitud p. 77
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Joan Soler Jimé-
nez, president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Do-
cuments de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01694/10
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01695/10
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença del síndic major de la 
Sindicatura de Comptes amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01696/10
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01697/10
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01698/10
Sol·licitud p. 78
Acord sobre la sol·licitud p. 78
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01699/10
Sol·licitud p. 78
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 352-01700/10
Sol·licitud p. 78
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01701/10
Sol·licitud p. 78
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01702/10
Sol·licitud p. 78
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Grup20 Fòrum amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01703/10
Sol·licitud p. 78
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern
Tram. 352-01704/10
Sol·licitud p. 79
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01705/10
Sol·licitud p. 79
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01706/10
Sol·licitud p. 79
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01707/10
Sol·licitud p. 79
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01708/10
Sol·licitud p. 79
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01709/10
Sol·licitud p. 79
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Turisme de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01710/10
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01711/10
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01712/10
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Lleida amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01713/10
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Girona amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01714/10
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 352-01715/10
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01716/10
Sol·licitud p. 81
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01717/10
Sol·licitud p. 81
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització Transparència Internacional amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01718/10
Sol·licitud p. 81
Acord sobre la sol·licitud p. 81
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de les Relacions Instituci-
onals amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01719/10
Sol·licitud p. 81
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01735/10
Sol·licitud p. 81
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’Helen Darbishire, di-
rectora d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01736/10
Sol·licitud p. 81
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Javier Enériz, de-
fensor del poble de Navarra, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01737/10
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’Anne Lyons, inves-
tigadora de l’Oficina del Comissionat per a la Informació i 
Ombudsman d’Irlanda, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01738/10
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Benigno Pendás, 
director del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01739/10
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Soledad Becerril, 
defensora del poble, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01740/10
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Ramón Álvarez de 
Miranda, president del Tribunal de Comptes, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01741/10
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de José Luis Rodrí-
guez Álvarez, director de l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01742/10
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Juan Pablo Lázaro 
de Espinosa, president de la Comissió de Responsabilitat 
Social Empresarial de la Confederació Española d’Organit-
zacions Empresarials, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01743/10
Sol·licitud p. 83
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Frederic Monell i 
Lliró, secretari de Participació Sindical i Institucional de la 
Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01744/10
Sol·licitud p. 83
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Rodolfo Benito Va-
lenciano, secretari d’Estudis de la Confederació Sindical de 
Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01745/10
Sol·licitud p. 83
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Daniel Innerarity, 
catedràtic de filosofia i investigador de la Universitat del País 
Basc, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01746/10
Sol·licitud p. 83
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Manuel Villoria 
Mendieta, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat 
Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01747/10
Sol·licitud p. 83
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Juan Alfonso San-
tamaría Pastor, catedràtic de dret administratiu de la Univer-
sitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01748/10
Sol·licitud p. 84
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Guzmán Garmen-
dia Pérez, exdirector de Govern Obert, del Govern de Na-
varra, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01749/10
Sol·licitud p. 84
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’Antonio Descalzo 
González, professor de dret administratiu de la Universitat 
Carles III de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01750/10
Sol·licitud p. 84
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’Ignacio Escolar, di-
rector de Eldiario.es, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01751/10
Sol·licitud p. 84
Retirada de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Borja Bergareche, 
corresponsal d’ABC a Londres, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01752/10
Sol·licitud p. 84
Retirada de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Joan Navarro, por-
taveu del Fòrum per la Transparència, amb relació a la Pro-
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posició de llei de transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern
Tram. 352-01753/10
Sol·licitud p. 84
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Antonio Ruiz Salga-
do, representant de Red de Abogados para la Defensa Am-
biental, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01754/10
Sol·licitud p. 85
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Elisa de la Nuez 
Sánchez-Cascado, membre de Coalición Pro Acceso, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01755/10
Sol·licitud p. 85
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Rosana de Andrés 
Díaz, presidenta de l’Associació d’Arxivers de la Funció Pú-
blica, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01756/10
Sol·licitud p. 85
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Tomás Ramón Fer-
nández Rodríguez, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01757/10
Sol·licitud p. 85
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Manuel Sánchez de 
Diego y Fernández de la Riva, professor de dret de la infor-
mació de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01758/10
Sol·licitud p. 85
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Maria Rosa Roton-
do, presidenta de l’Associació de Professionals de les Re-
lacions Institucionals, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01759/10
Sol·licitud p. 86
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’Emilio Guichot Rei-
na, professor de dret administratiu de la Universitat de Sevi-
lla, amb relació a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01760/10
Sol·licitud p. 86
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’Antonio Garrigues 
Walker, membre del Comitè Executiu de Transparència Inter-
nacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01761/10
Sol·licitud p. 86
Retirada de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Ál-
varez, president de Transparència Internacional Espanya, 

amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01762/10
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Josep Matas, ad-
vocat, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01809/10
Sol·licitud p. 86
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i 
Torruella, catedràtic de ciència política i director de l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques, amb relació a la Proposi-
ció de llei de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern
Tram. 352-01810/10
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Natasa Pirc, comis-
sionada d’Informació d’Eslovènia, amb relació a la Proposi-
ció de llei de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern
Tram. 352-01811/10
Sol·licitud p. 87
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’Helen Darbishire, di-
rectora d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01812/10
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Josep M. Vallès, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01813/10
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà 
i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01814/10
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Bruce Cain, profes-
sor de ciència política de la Universitat de Califòrnia a Ber-
keley, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01815/10
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de José Luis Piñar, ex-
director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01816/10
Sol·licitud p. 88
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Manuel Sánchez 
de Diego, professor titular de la Universitat Complutense 
de Madrid i membre de Coalició Pro Accés, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01817/10
Sol·licitud p. 88
Rebuig de la sol·licitud p. 88
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Proposta de compareixença de Jesús Lizcano, pre-
sident de Transparència Internacional Espanya, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01818/10
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Rafael Ribó, síndic 
de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01819/10
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso 
Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01820/10
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Joan Soler Jimé-
nez, president de l’Associació d’Arxivers Gestors de Docu-
ments de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01821/10
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’Elisa de la Nuez Sán-
chez-Cascado, advocada de l’Estat en excedència i membre 
de Coalició Pro Accés, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01822/10
Sol·licitud p. 89
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Joan Navarro, re-
presentant portaveu del Fòrum per la Transparència, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01823/10
Sol·licitud p. 89
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Lluís Cermeno i 
Martorell, secretari de la Comissió Nacional d’Accés, Ava-
luació i Tria Documental, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01824/10
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Manuel Villoria 
Mendieta, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat 
Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01825/10
Sol·licitud p. 90
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Xavier Bernadí i Gil, 
director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogo-
vern, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01826/10
Sol·licitud p. 90
Retirada de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’Albert Lamarca i 
Marquès, president de la Comissió Jurídica Assessora, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01827/10
Sol·licitud p. 90
Retirada de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Ál-
varez, president de Transparència Internacional Espanya, 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01828/10
Sol·licitud p. 90
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’Ignasi Genovès i 
Avellana, director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01829/10
Sol·licitud p. 90
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà 
i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01830/10
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso 
Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01831/10
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Mas-
só, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01832/10
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Jaume Amat i 
Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01833/10
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01834/10
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01835/10
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Francesc Torralba 
Roselló, autor del Codi ètic per a polítics, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01836/10
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras 
Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
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Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01837/10
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Victoria Anderica 
Caffarena, coordinadora d’Access Info Europe, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01838/10
Sol·licitud p. 92
Retirada de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Joan Soler Jimé-
nez, president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Do-
cuments de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01839/10
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Núria Bassols i 
Muntada, directora del Programa de Polítiques de Transpa-
rència, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01840/10
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, 
professor titular de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01841/10
Sol·licitud p. 93
Retirada de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Mas-
só, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01842/10
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso 
Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01843/10
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Jaume Amat i 
Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01844/10
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà 
i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01845/10
Sol·licitud p. 94
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de Xavier Amor Martín, 
president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01846/10
Sol·licitud p. 94
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de Miquel Buch i Mo-
ya, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01847/10
Sol·licitud p. 94
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01848/10
Sol·licitud p. 94
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de Miquel Sàmper Ro-
dríguez, president del Consell de Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01849/10
Sol·licitud p. 94
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’Albert Lamarca i 
Marquès, president de la Comissió Jurídica Assessora, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01850/10
Sol·licitud p. 95
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo i Mar-
tínez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Ober-
ta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01851/10
Sol·licitud p. 95
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i 
Torruella, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01852/10
Sol·licitud p. 95
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Josep Mir i Bagó, 
professor titular de dret administratiu de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01853/10
Sol·licitud p. 95
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Ál-
varez, president de Transparència Internacional Espanya, 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01854/10
Sol·licitud p. 95
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Joan Mauri Majós, 
professor del Departament de Dret Administratiu i Dret Pro-
cessal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern
Tram. 352-01855/10
Sol·licitud p. 96
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Juli Ponce Solé, 
professor del Departament de Dret Administratiu i Dret Pro-
cessal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
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posició de llei de transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern
Tram. 352-01856/10
Sol·licitud p. 96
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de M. Àngels López 
Lax, advocada, amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01857/10
Sol·licitud p. 96
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Josep Matas i Bala-
guer, advocat, amb relació a la Proposició de llei de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01858/10
Sol·licitud p. 96
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Josep Maria Vallès 
i Casadevall, catedràtic de ciències polítiques de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01859/10
Sol·licitud p. 96
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Marta Continente 
Gonzalo amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01860/10
Sol·licitud p. 97
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’Ignasi Genovès i 
Avellana, director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01861/10
Sol·licitud p. 97
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença del president d’una 
de les diputacions de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01862/10
Sol·licitud p. 97
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença dels presidents de dos 
consells comarcals amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01863/10
Sol·licitud p. 97
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un mu-
nicipi de més de 100.000 habitants amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01864/10
Sol·licitud p. 97
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un muni-
cipi de més de 75.000 habitants amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01865/10
Sol·licitud p. 98
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un muni-
cipi de més de 50.000 habitants amb relació a la Proposició 

de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01866/10
Sol·licitud p. 98
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un muni-
cipi de més de 20.000 habitants amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01867/10
Sol·licitud p. 98
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un muni-
cipi de més de 10.000 habitants amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01868/10
Sol·licitud p. 98
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un muni-
cipi de més de 5.000 habitants amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01869/10
Sol·licitud p. 98
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un muni-
cipi de més de 2.000 habitants amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01870/10
Sol·licitud p. 99
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un mu-
nicipi de menys de 2.000 habitants amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01871/10
Sol·licitud p. 99
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Gestió Pública amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01872/10
Sol·licitud p. 99
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01873/10
Sol·licitud p. 99
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de la presidenta del 
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administra-
ció Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01874/10
Sol·licitud p. 99
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença del president del Col-
legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01875/10
Sol·licitud p. 100
Rebuig de la sol·licitud p. 100
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci Administració Oberta de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01876/10
Sol·licitud p. 100
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença del director general 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01877/10
Sol·licitud p. 100
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de la directora de l’Ofi-
cina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01878/10
Sol·licitud p. 100
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 352-01879/10
Sol·licitud p. 100
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01880/10
Sol·licitud p. 101
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de les Relacions Instituci-
onals amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01881/10
Sol·licitud p. 101
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa d’Innovació Pública amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01882/10
Sol·licitud p. 101
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Mas-
só, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01883/10
Sol·licitud p. 101
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso 
Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01884/10
Sol·licitud p. 101
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’Òscar Roca Safont, 
cap de l’àrea de legislació i assumptes jurídics de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01885/10
Sol·licitud p. 102
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà 
i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01886/10
Sol·licitud p. 102
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Jaume Amat i 
Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01887/10
Sol·licitud p. 102
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Gi-
meno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01888/10
Sol·licitud p. 102
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Pere-A. Fàbregas 
Vidal, president de la Coordinadora Catalana de Fundaci-
ons, amb relació a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01889/10
Sol·licitud p. 102
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’Antoni Codina Filba, 
director general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Soci-
al de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01890/10
Sol·licitud p. 103
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Joan Soler Jimé-
nez, president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Do-
cuments de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01891/10
Sol·licitud p. 103
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Xavier Palmès i Co-
sidó, president de l’Associació de Tècnics de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01892/10
Sol·licitud p. 103
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Joat Henrich i Ba-
llester, president de l’Associació Catalana de Gestió Pública, 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01893/10
Sol·licitud p. 103
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Francesc Torralba 
Roselló, catedràtic d’ètica de la Universitat Ramon Llull, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01894/10
Sol·licitud p. 103
Acord sobre la sol·licitud p. 103
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Proposta de compareixença de Norbert Bilbeny 
Garcia, catedràtic d’ètica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01895/10
Sol·licitud p. 104
Retirada de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Victòria Camps 
Cervera, catedràtica d’ètica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01896/10
Sol·licitud p. 104
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’Adela Cortina Orts, 
catedràtica d’ètica i filosofia de la Universitat de València i 
directora de la Fundació Ètica dels Negocis i les Organitza-
cions, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01897/10
Sol·licitud p. 104
Retirada de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01898/10
Sol·licitud p. 104
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Ál-
varez, president de Transparència Internacional Espanya, 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01899/10
Sol·licitud p. 104
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Europea a Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01900/10
Sol·licitud p. 105
Retirada de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Open Society Foundations a Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01901/10
Sol·licitud p. 105
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Josep Maria Álva-
rez Suárez, secretari general de la Unió General de Treba-
lladors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01902/10
Sol·licitud p. 105
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Joan Carles Galle-
go Herrera, secretari general de Comissions Obreres de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01903/10
Sol·licitud p. 105
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Josep Gonzàlez i 
Sala, president de Pimec, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01904/10
Sol·licitud p. 105
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Miquel Valls i Ma-
seda, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01905/10
Sol·licitud p. 106
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Joaquín Gay de 
Montellá Ferrer-Vidal, president de Foment del Treball Na-
cional, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01906/10
Sol·licitud p. 106
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Mas-
só, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01907/10
Sol·licitud p. 106
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Santiago Alba Rico 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01908/10
Sol·licitud p. 106
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Byung-Chul Han 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01909/10
Sol·licitud p. 106
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Bakartxo Ruiz Ja-
so, diputada del Parlament de Navarra, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern
Tram. 352-01910/10
Sol·licitud p. 107
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà 
i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01911/10
Sol·licitud p. 107
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’Ismael Peña-López, 
professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i investiga-
dor a l’Internet Interdisciplinary Institute i a l’eLearn Center 
de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern
Tram. 352-01912/10
Sol·licitud p. 107
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i 
Torruella, director de l’Institut de Govern i Polítiques Públi-
ques, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01913/10
Sol·licitud p. 107
Acord sobre la sol·licitud p. 107
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Proposta de compareixença d’Òscar Roca Safont, 
cap de l’àrea de legislació i assumptes jurídics de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01914/10
Sol·licitud p. 108
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’Helen Darbishire, di-
rectora d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01915/10
Sol·licitud p. 108
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Garbiñe Errekondo 
Salsamendi, diputada de la Diputació Foral de Guipúscoa, 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01916/10
Sol·licitud p. 108
Rebuig de la sol·licitud p. 108

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
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença de Sixte Cambra, pre-
sident de l’Autoritat Portuària de Barcelona, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la se-
guretat del port, la policia portuària i l’acord de cessió d’ús 
d’infraestructures del port a la Guàrdia Civil
Tram. 356-00786/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

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
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelo-
na davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre les possibles irregularitats en la gestió de quatre 
promocions d’habitatges de dotació pública als barris de les 
Corts, Can Peguera, Porta i la Sagrera, de Barcelona
Tram. 356-00837/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el Pla Marroc 2014-2017 
del Govern de la Generalitat
Tram. 356-00842/10
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Direcció General per a la Immigració davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Pla Marroc 
2014-2017 del Govern de la Generalitat
Tram. 356-00843/10
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença d’Alícia Sánchez-Ca-
macho Pérez davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre el cas Método 3 i sobre els presumptes 
fets delictius relacionats amb la família Pujol
Tram. 356-00851/10
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença de Jorge Moragas 
Sánchez, director del Gabinet de la Presidència del Govern 
de l’Estat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els presumptes fets delictius relacionats amb 
la família Pujol
Tram. 356-00852/10
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Puig i Godes, 
director del Servei Meteorològic de Catalunya, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cas de 
presumpte blanqueig de diners pel qual ha estat imputat
Tram. 356-00859/10
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’associació Esplais Catalans (Esplac) davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació 
dels esplais i l’educació en el lleure
Tram. 356-00863/10
Sol·licitud p. 110

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

Compareixença de Genís Matabosch, director del 
Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 353-00729/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Joan Ramon Graell, president 
de l’Associació de Professionals del Circ, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 353-00731/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’Urs Pilz, president de l’Associa-
ció Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00732/10
Decaïment p. 110

Compareixença de Blaï Mateu Trias, en representa-
ció de la companyia Baró d’Evel Cirk, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 353-00733/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 353-00734/10
Substanciació p. 111

Compareixença de Rafael Arencón, coordinador 
del Grup de Defensa del Circ amb Animals, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 353-00744/10
Substanciació p. 111

Compareixença de Vicent Llorca i Barreres, director 
de la revista «Zirkólika», amb relació a la Proposició de llei de 
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modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00745/10
Substanciació p. 111

Compareixença de Jaume Mateu i Bullich, Tortell 
Poltrona, director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense 
Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00746/10
Substanciació p. 111

Compareixença d’Enys Faggioni, empresari del 
Gran Circo Americano, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00748/10
Substanciació p. 111

Compareixença de Carles Raluy, director del Circ 
Raluy, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00749/10
Substanciació p. 111

Compareixença de Gaetano Montico, president del 
Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Animals, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 353-00750/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Jorge Fuentes, consultor tecno-
lògic, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
Tram. 357-00441/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Rafael Harillo, director gene-
ral de Stardust Consulting, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre el futur de la indústria espa-
cial a Catalunya
Tram. 357-00442/10
Substanciació p. 112

Compareixença d’Armengol Torres Sabaté, coordi-
nador a l’Estat espanyol de la Setmana Mundial de l’Espai, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar so-
bre el futur de la indústria espacial a Catalunya
Tram. 357-00443/10
Substanciació p. 112

Compareixença del portaveu de l’Observatori con-
tra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a presentar l’informe corresponent al 2013
Tram. 357-00660/10
Substanciació p. 112

Compareixença d’una representació de Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut per a informar sobre la situació de l’escol-
tisme i l’educació en el lleure
Tram. 357-00690/10
Substanciació p. 112

Compareixença d’una representació d’Acció Escol-
ta de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joven-
tut per a informar sobre la situació de l’escoltisme i l’educa-
ció en el lleure
Tram. 357-00691/10
Substanciació p. 112

Compareixença d’una representació d’Escoltes Ca-
talans davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre la situació de l’escoltisme i l’educació en el 
lleure
Tram. 357-00692/10
Substanciació p. 113

Compareixença de Sixte Cambra, president de 
l’Autoritat Portuària de Barcelona, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la seguretat del 
port, la policia portuària i l’acord de cessió d’ús d’infraes-
tructures del port a la Guàrdia Civil
Tram. 357-00739/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les 
possibles irregularitats en la gestió de quatre promocions 
d’habitatges de dotació pública als barris de les Corts, Can 
Peguera, Porta i la Sagrera, de Barcelona
Tram. 357-00740/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a presentar l’informe «El tractament de les 
informacions sobre violència masclista en els teleinforma-
tius», corresponent al període octubre-desembre del 2013
Tram. 357-00741/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113
Substanciació p. 113

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Dones Periodistes davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a presentar l’estudi «Dones i homes en els 
governs locals catalans»
Tram. 357-00742/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 42
Convocada per al 15 d’octubre de 2014 p. 113

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya 
per al 2015
Tram. 230-00004/10
Dictamen p. 115

Projectes de pressupostos del Síndic de Greuges, 
de la Sindicatura de Comptes i del Consell de Garanties Es-
tatutàries per al 2015
Tram. 230-00005/10
Tramesa al Ple p. 118

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Sergi Vilamala i Bastarras
Presentació p. 128
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de l’impost sobre l’emissió d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera produïda per l’aviació co-
mercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera produïda per la indús-
tria i de l’impost sobre la producció d’energia 
elèctrica d’origen nuclear
Tram. 200-00016/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 41, 01.10.2014, DSPC-P 78

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 d’octubre 
de 2014, ha debatut el Dictamen de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost referent al Projecte de 
llei de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
produïda per la indústria i de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica (tram. 200-
00016/10), les esmenes reservades pels grups parla-
mentaris i les esmenes subsegüents al Dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera 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 d’energia 
elèctrica d’origen nuclear

Preàmbul

A partir de les recomanacions de la Unió Europea so-
bre l’adopció de mesures de fiscalitat mediambiental, 
cal plantejar-se la possibilitat de crear noves figures 
tributàries en aquest àmbit.

L’objecte d’aquesta llei és la creació, com a tributs pro-
pis de la Generalitat de Catalunya, de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera pro-
duïda per la indústria i de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear.

Els nous impostos es configuren des d’un doble ves-
sant. D’una banda, llur caràcter extrafiscal pretén 
orien tar el comportament dels agents econòmics afec-
tats, amb la interiorització dels costos no desitjats i de 
les externalitats negatives que generen amb llur acti-
vitat, amb l’objectiu de contribuir a la millora i la pre-
servació del medi ambient. D’altra banda, esdevenen 
instruments de política econòmica i, en aquest sentit, 
no es pot negligir que hi concorre també una finalitat 
fiscal, per tal com amb llur exacció s’obtindran ingres-
sos addicionals que han de permetre subvenir, en part, 
a les despeses i inversions públiques en matèria de me-
di ambient i, en general, a les polítiques de foment de la 
preservació i la millora de la qualitat del medi ambient.

El capítol I regula l’impost sobre l’emissió d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comer-
cial. La creació d’aquest impost és una innovació en 
l’ordenament jurídic estatal, ja que els precedents més 
propers són a França, Alemanya i el Regne Unit.

Des del punt de vista de la normativa vigent en matè-
ria de medi ambient, la Llei 22/1983, del 21 de novem-
bre, de protecció de l’ambient atmosfèric, estableix que 
el Govern ha de declarar una zona determinada com a 
zona de protecció especial si es constata que en aquell 
sector del territori s’ultrapassen els nivells admissibles 
de qualitat de l’aire. Si una zona és declarada zona de 
protecció especial, s’ha d’elaborar un pla d’actuació que 
indiqui les mesures que cal prendre, els mitjans econò-
mics o d’una altra naturalesa que cal emprar i les enti-
tats i els òrgans encarregats d’executar-lo. Una de les 
mesures citades en aquest pla és la creació d’un impost 
sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera produïdes per l’aviació comercial de passat-
gers. Seguint aquesta línia d’actuació, l’objecte de l’im-
post que es crea és gravar l’emissió d’òxids de nitro-
gen efectuada per l’aviació comercial durant les fases 
de rodada d’entrada i sortida, enlairament i aterratge, 
pel dany que provoca en la qualitat de l’aire de la zona.

El capítol II conté els preceptes dedicats a l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produï-
da per la indústria.

Totes les avaluacions efectuades en els darrers anys 
posen de manifest que, tot i les mesures posades en 
marxa les darreres dècades, encara hi ha nivells de 
contaminació amb efectes adversos molt significatius 
per a la salut humana i el medi ambient, especialment 
en les aglomeracions urbanes i en les zones on es pro-
dueix una determinada concentració d’activitats in-
dustrials. En l’àmbit europeu, en el marc d’aplicació 
de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i 
del Consell, del 24 de novembre, sobre les emissions 
industrials, cal prendre mesures per a evitar, reduir i, 
sempre que sigui possible, eliminar la contaminació 
derivada de les activitats industrials de conformitat 
amb el principi de «qui contamina paga» i el principi 
de prevenció de la contaminació. El control ha de prio-
ritzar les intervencions en les fonts d’origen, assegu-
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rant una gestió prudent dels recursos naturals i tenint 
en compte, sempre que calgui, la situació socioeconò-
mica i les especificitats locals d’allà on es duu a terme 
l’activitat industrial.

En aquest context es crea aquesta figura impositiva com 
a instrument d’estímul i incentiu a la reducció de la 
contaminació atmosfèrica, amb millores tècniques per 
a reduir les emissions atmosfèriques industrials i, per 
tant, millorar la qualitat de l’aire dels ciutadans pro-
pers a activitats industrials. Aquest tribut no és des-
conegut en el nostre ordenament jurídic; així, altres 
comunitats autònomes ja tenen aprovats impostos si-
milars, com ara Aragó, Castella - la Manxa, la Regió 
de Múrcia, Galícia i Andalusia.

El capítol III regula l’impost sobre la producció d’ener-
gia elèctrica d’origen nuclear, per la incidència que pot 
tenir en el medi ambient. El seu precedent més imme-
diat és a la Comunitat Valenciana, que, per mitjà de la 
Llei 10/2012, del 21 de desembre, de mesures fiscals, 
de gestió administrativa i financera i d’organització de 
la Generalitat, crea l’impost sobre activitats que inci-
deixen en el medi ambient, un dels fets imposables del 
qual és el dany, l’impacte, l’afecció i el risc derivat de 
la producció d’energia elèctrica.

A Catalunya s’utilitzen diversos sistemes de producció 
d’energia elèctrica, i llur impacte en el medi ambient 
es produeix de maneres diferents. La producció d’ori-
gen nuclear no té un efecte contaminant immediat i 
real, però empra combustible nuclear, que és el factor 
que comporta el risc gravable sobre el medi ambient. 
Certament, a diferència d’altres formes de producció 
d’energia elèctrica, la nuclear no és directament con-
taminant, però qualsevol incidència que s’esdevingui 
en el seu procés de producció comporta un greu risc 
d’afectació per al medi ambient, risc que cal consi-
derar i prevenir. La resta de fonts d’energia gravades 
sí que comporten l’emissió al medi de determinades 
substàncies contaminants. Per això, la tributació d’una 
i altres fonts no pot ésser idèntica, de manera que se 
sotmeten a dos tributs diferents: mentre la primera es 
grava pels riscos potencials en el medi ambient deter-
minats per la utilització de combustible nuclear, les al-
tres fonts tributen d’acord amb el mesurament dels ele-
ments contaminants que emeten a l’atmosfera.

Per tant, l’objecte o la finalitat de l’impost sobre la pro-
ducció d’energia elèctrica d’origen nuclear és gravar 
els riscos esmentats i, atès que l’element determinant 
d’aquests riscos és la utilització del combustible nu-
clear, aquest factor és el que defineix el fet imposable.

D’acord amb això, el subjecte passiu a títol de contribu-
ent és la persona física o jurídica que duu a terme l’ac-
tivitat de producció d’energia elèctrica i que, en usar el 
combustible nuclear, genera el risc. I la base imposable 
–element essencial de l’impost en què millor pot quedar 
reflectida la finalitat extrafiscal del tribut– és constituï-
da per la quantitat de combustible nuclear usat, magnitud 

que reflecteix la capacitat o intensitat del risc: a major ba-
se imposable, major és el risc que pot derivar de qualse-
vol incidència pertorbadora de la normalitat de l’activitat 
de generació d’energia. Considerar la font del risc com 
a element determinant del fet imposable i el seu trasllat 
com a magnitud de la base imposable és la manera d’in-
corporar la necessària modulació de l’impost en termes 
d’extrafiscalitat, segons sigui més o menys eficient el pro-
cés productiu: un ús més eficient del combustible nuclear 
(menys quantitat de combustible per a produir la matei-
xa energia) ha de comportar una menor quota tributària.

Finalment, la creació d’aquest impost comporta, al seu 
torn, la modificació de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya, que regula el gravamen de 
protecció civil que grava les centrals nuclears, de mane-
ra que aquestes, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, resten excloses de tributació del gravamen.

El capítol IV recull els preceptes aplicables a tots i ca-
dascun dels tributs nous, relatius a aspectes de gestió, 
recaptació i inspecció; el règim d’infraccions i sanci-
ons i el de recursos i reclamacions.

Capítol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei 

1. L’objecte d’aquesta llei és la creació, com a tributs 
propis de la Generalitat, dels impostos següents: 

a) L’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera produïda per l’aviació comercial.

b) L’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera produïda per la indústria.

c) L’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’ori-
gen nuclear.

2. Els impostos a què fa referència l’apartat 1 són apli-
cables a tot el territori de Catalunya, i són compatibles 
amb altres impostos i taxes.

Capítol I. Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial

Article 2. Objecte

L’objecte de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial és 
gravar l’emissió d’òxids de nitrogen de les aeronaus en 
vols comercials de passatgers en els aeròdroms durant 
el cicle LTO (landing and take-off) –que comprèn les 
fases de rodada d’entrada a l’aeroport, de rodada de 
sortida de l’aeroport, d’enlairament i d’aterratge–, pel 
risc que provoca en el medi ambient.

Article 3. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre l’emis-
sió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per 



13 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 408

1.01.01. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 17

l’avia ció comercial l’emissió d’òxids de nitrogen de les 
aeronaus en vols comercials de passatgers durant el ci-
cle LTO en aeròdroms pertanyents a municipis decla-
rats zones de protecció especial de l’ambient atmosfè-
ric per la normativa vigent.

2. Als efectes d’aquesta llei, els vols de posicionament 
no es consideren vols comercials.

3. No resten subjectes a aquest impost els vols següents: 

a) Els vols efectuats per aeronaus medicalitzades.

b) Els vols d’helicòpters destinats al transport de malalts.

c) Els vols destinats a serveis públics, com ara la presa 
d’imatges del trànsit, la cartografia, la lluita contra in-
cendis o altres serveis anàlegs.

Article 4. Exempcions

Resten exempts de l’impost sobre l’emissió d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comer cial: 

a) Les aeronaus amb un factor d’emissió inferior a dos 
quilograms d’òxids de nitrogen per cicle LTO.

b) Els vols que es donen en situacions excepcionals, 
com ara els aterratges induïts per problemes d’operati-
vitat en aeròdroms propers, els aterratges d’emergèn-
cia o les accions específiques de suport a zones on es 
duen a terme campanyes solidàries i humanitàries.

Article 5. Subjecte passiu

Són subjectes passius de l’impost sobre l’emissió d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comer-
cial, a títol de contribuents, les companyies aèries i les 
persones físiques o jurídiques que operen o noliegen 
vols que surten d’un aeròdrom de Catalunya.

Article 6. Base imposable

1. La base imposable de l’impost sobre l’emissió d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació co-
mercial és constituïda per la quantitat, en quilograms, 
d’òxids de nitrogen emesa durant el cicle LTO de les 
aeronaus durant el període impositiu.

2. A l’efecte de determinar la base imposable d’aquest 
impost, s’han d’aplicar els factors d’emissió que deter-
mina la guia d’inventaris d’emissions EMEP/EEA, de 
l’Agència Europea de Medi Ambient. En el cas dels 
helicòpters, els factors d’emissió aplicables són els que 
estableix l’Oficina Federal d’Aviació Civil de Suïssa.

3. La base imposable d’aquest impost es calcula d’acord 
amb la fórmula següent: 

BI = Nre. de vols × FE mitjà

On: 

– BI és la base imposable.

– Nre. de vols és el nombre de vols (enlairaments) efectuats 
durant el període impositiu, computant un màxim de 20.000 
vols anuals.

– FE mitjà és el factor d’emissió mitjà (expressat en quilo-
grams).

4. El factor d’emissió mitjà es calcula d’acord amb la 
fórmula següent: 

FE mitjà = BI teòrica / Nre. de vols

On: 

– BI teòrica és el resultat de sumar les bases imposables par-
cials que resulten de multiplicar per cada model d’aeronau del 
contribuent el nombre de vols anuals pel factor d’emissions 
d’òxids de nitrogen corresponent a aquell tipus d’aeronau.

– Nre. de vols és el nombre total de vols (enlairaments) efec-
tuats durant el període impositiu, sense cap topall aplicable.

Article 7. Tipus impositius i quota íntegra

1. S’estableixen els dos tipus impositius següents per a 
l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmos-
fera produïda per l’aviació comercial, que s’han d’apli-
car d’acord amb el que estableix l’apartat 2: 

a) El tipus impositiu general, que és de 3 euros per qui-
logram d’òxids de nitrogen.

b) El tipus impositiu reduït, que és d’1,5 euros per qui-
logram d’òxids de nitrogen.

2. La quota íntegra d’aquest impost, aplicable durant 
el període impositiu en un mateix aeròdrom, s’obté de 
sumar les quotes parcials 1 i 2, d’acord amb les fórmu-
les següents: 

Quota 1 = BI × TG × 
NTP - (NPC + NPLR)

 NTP

On: 

– BI és la base imposable.

– TG és el tipus impositiu general.

– NTP és el nombre total de passatgers.

– NPC és el nombre de passatgers en connexió.

– NPLR és el nombre de passatgers en rutes de llarg recorregut.

Quota 2 = BI × TR × 
(NPC + NPLR)

 NTP

On: 

– BI és la base imposable.

– TR és el tipus impositiu reduït.

– NPC és el nombre de passatgers en connexió.

– NPLR és el nombre de passatgers en rutes de llarg recorregut.

3. A l’efecte del que estableix l’apartat 2, s’entén per 
ruta de llarg recorregut la que comunica els aeròdroms 
a què fa referència l’article 3 amb aeròdroms no perta-
nyents a l’Espai Aeri Comú Europeu.

4. A l’efecte del que estableix l’apartat 2, si un passat-
ger en ruta de llarg recorregut és, alhora, passatger de 
vol en connexió només computa com a passatger en 
ruta de llarg recorregut.

5. A l’efecte del que estableix l’apartat 2, computen els 
passatgers de sortida de l’aeròdrom corresponent.
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Article 8. Quota líquida i bonificació

1. La quota líquida de l’impost sobre l’emissió d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comer-
cial s’obté d’aplicar a la quota íntegra, si escau, una 
bonificació per l’import que resulti d’aplicar el 5% 
sobre el producte de la quota íntegra pel percentatge 
d’aeronaus del contribuent que disposen d’aleta d’ex-
tremitat. Aquest percentatge es calcula respecte de les 
aeronaus que operen en l’aeròdrom corresponent.

2. Si la bonificació a què fa referència l’apartat 1 no és 
aplicable, la quota líquida coincideix amb la quota íntegra.

Article 9. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu de l’impost sobre l’emissió d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial 
és l’any natural, sens perjudici del que estableix l’apartat 2.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els 
supòsits que l’inici de les activitats a l’aeròdrom corres-
ponent s’esdevingui en una data posterior a l’1 de gener 
o que el cessament de les activitats s’esdevingui en una 
data anterior al 31 de desembre. A aquest efecte, no 
es consideren els casos de successió en l’execució de 
les activitats o de canvi de la denominació del subjecte 
passiu si no impliquen un cessament de l’activitat, sens 
perjudici del que disposa la Llei general tributària.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article 10. Autoliquidació

1. El subjecte passiu està obligat a presentar l’autoli-
quidació de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial i a 
efectuar-ne l’ingrés corresponent en les condicions i 
els terminis que s’estableixen per reglament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del 
conseller del departament competent en matèria tributària.

Capítol II. Impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera produïda 
per la indústria

Article 11. Objecte

L’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera produïda per la indústria grava l’emissió a 

l’atmosfera de les substàncies a què fa referència l’ar-
ticle 12, amb la finalitat d’incentivar conductes més 
respectuoses amb el medi ambient atmosfèric i acon-
seguir una millor qualitat de l’aire, generades en les 
instal·lacions següents: 

a) Les instal·lacions industrials classificades en l’annex 
I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats.

b) Les instal·lacions de combustió amb una potència 
tèrmica nominal superior a 20 megawatts tèrmics.

Article 12. Fet imposable

El fet imposable de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria és 
constituït per les emissions canalitzades a l’atmosfe-
ra d’òxids de nitrogen, de diòxid de sofre, de partícu-
les i de carboni orgànic total que es generen tant en 
instal·lacions industrials incloses en l’annex I.1 de la 
Llei 20/2009 com en instal·lacions de combustió amb 
una potència tèrmica nominal superior a 20 megawatts 
tèrmics, sempre que les emissions de les instal·lacions 
siguin superiors a 150 tones anuals de diòxid de sofre, 
de 100 tones anuals d’òxids de nitrogen, de 50 tones 
anuals de partícules o de 150 tones anuals de carboni 
orgànic total.

Article 13. Subjecte passiu

Són subjectes passius de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indús-
tria, a títol de contribuents, les persones físiques o ju-
rídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 
de la Llei general tributària que facin qualsevol de les 
activitats que constitueixen el fet imposable.

Article 14. Base imposable

1. La base imposable de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria 
és constituïda per les emissions màssiques de cadascu-
na de les substàncies contaminants a l’atmosfera eme-
ses per una mateixa instal·lació durant el període im-
positiu corresponent.

2. La base imposable de cada establiment és la càrrega 
màssica anual que emet a l’atmosfera amb relació a ca-
da contaminant, calculada segons la fórmula següent:

càrrega màssica anual de l’establiment                = ∑ càrrega màssica de cada focus de l’establiment

3. Per a cada focus emissor, la càrrega màssica anual 
s’ha de calcular segons la fórmula següent: 

càrrega màssica anual de cada focus              = concentració              × cabal               × hores anuals de funcionament × 
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On: 

– Concentració és la concentració mitjana anual de cada fo-
cus emissor.

– Cabal és el cabal mitjà anual de cada focus emissor.

– Hores anuals de funcionament és el temps anual de funcio-
nament de cada focus.

4. Per a calcular cada factor a què fan referència els 
apartats 2 i 3, cal aplicar el procediment que s’esta-
bleix per reglament.

5. A l’efecte del càlcul de l’emissió màssica de l’esta-
bliment no computen les emissions associades a cal-
deres que utilitzen combustibles convencionals: gas 
natural, propà, gas liquat del petroli, gasoil, fueloil, 
turba, lignit, hulla, antracita, coc, biomassa –definida 
d’acord amb el punt 31 de l’article 3 de la Directiva 
2010/75/EU– i biogàs, i que tinguin una potència infe-
rior a 2,3 megavatts tèrmics.

6. No formen part de la càrrega màssica anual emesa 
per l’establiment les emissions màssiques de les seves 
instal·lacions de cogeneració que tenen una potència 
nominal inferior a 20 megavatts tèrmics i que utilitzen 
com a combustible gas natural o biogàs amb un con-
tingut de sofre com el del gas natural.

Article 15. Base liquidable

La base liquidable de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria 
s’obté de reduir la base imposable de cada tipus de 
contaminant en els imports següents: 

a) Diòxid de sofre: 150 tones anuals.
b) Òxids de nitrogen: 100 tones anuals.
c) Partícules: 50 tones anuals.
d) Carboni orgànic total: 150 tones anuals.

Article 16. Tipus impositiu i quota íntegra

La quota íntegra de l’impost sobre l’emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera produïda per la indústria és el 
resultat d’aplicar a la base liquidable, per a cada subs-
tància, els tipus següents: 

a) 45 euros per tona de diòxid de sofre.
b) 75 euros per tona d’òxids de nitrogen.
c) 60 euros per tona de partícules.
d) 45 euros per tona de carboni orgànic total.

Article 17. Bonificacions

La quota líquida de l’impost sobre l’emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera produïda per la indústria s’obté 
d’aplicar a la quota íntegra les bonificacions següents: 

a) Una bonificació del 50% del percentatge que resulta 
de la càrrega màssica anual provinent d’instal·lacions 
de cogeneració situades en establiments industrials 
amb una potència nominal superior a 20 megavatts 
tèrmics que utilitzen com a combustible gas natural o 
biogàs respecte de la càrrega màssica anual de l’esta-

bliment. Als efectes d’aquesta bonificació, el contingut 
de sofre del biogàs no pot ésser superior al que esta-
bleix la normativa per al gas natural.

b) Una bonificació del 10% de la inversió en millora 
atmosfèrica efectuada en el període impositiu i que ha 
certificat la Direcció General de Qualitat Ambiental 
dins el Programa de desgravacions fiscals per inver-
sions en reducció de les emissions contaminants at-
mosfèriques canalitzades, amb un límit del 15% de la 
quota íntegra.

Article 18. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indús-
tria és l’any natural, sens perjudici del que estableix 
l’apartat 2.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en 
els supòsits que l’inici de les activitats s’esdevingui en 
una data posterior a l’1 de gener o que el cessament de 
les activitats s’esdevingui en una data anterior al 31 de 
desembre.

3. A l’efecte del que estableix l’apartat 2, no es consi-
deren els casos de successió en l’execució de les acti-
vitats o de canvi de la denominació del subjecte passiu 
si no impliquen un cessament de l’activitat en la instal-
lació, sens perjudici del que disposa la Llei general tri-
butària.

4. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article 19. Liquidació i pagament de l’impost

1. El subjecte passiu de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria 
està obligat a presentar l’autoliquidació per a cada una 
de les instal·lacions en què duu a terme les activitats 
gravades, i a efectuar-ne l’ingrés corresponent en les 
condicions i els terminis que s’estableixen per regla-
ment.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller del departament competent en matèria 
tributària.

Article 20. Afectació

Els ingressos derivats de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indús-
tria estan afectats a dotar el Fons per a la protecció de 
l’ambient atmosfèric, creat per la Llei 22/1983, del 21 
de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, al 
Programa de vigilància i control ambiental atmosfèric 
a la indústria i a mesures compensatòries de la conta-
minació atmosfèrica.
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Capítol III. Impost sobre la producció d’energia 
elèctrica d’origen nuclear

Article 21. Objecte

L’objecte de l’impost sobre la producció d’energia 
elèctrica d’origen nuclear és gravar els riscos per l’im-
pacte i el dany eventual en el medi ambient derivats de 
l’activitat de producció d’energia elèctrica d’origen nu-
clear efectuada en el territori de Catalunya.

Article 22. Afectació

1. S’afecten parcialment els ingressos de l’impost so-
bre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear en 
la quantia de 257.154 euros anuals, a l’efecte d’atendre 
el finançament dels mitjans i de les activitats i actua-
cions de protecció civil expressament destinades a la 
disminució, el control i, si escau, la reducció dels ris-
cos derivats de l’activitat gravada.

2. Una part de la recaptació de l’impost sobre la pro-
ducció d’energia elèctrica d’origen nuclear pot ésser 
destinada, per mitjà de la Llei de pressupostos de la 
Generalitat 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 territo-
rial de les zones afectades per activitats de producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear, amb la finalitat de 
promoure’n i millorar-ne la competitivitat i la diversi-
ficació econòmica.

Article 23. Fet imposable 

El fet imposable de l’impost sobre la producció d’ener-
gia elèctrica d’origen nuclear és la utilització de com-
bustible nuclear per a la producció d’energia elèctrica, 
per l’efecte que pot tenir en el medi ambient i pel dany 
que eventualment hi pot produir.

Article 24. Subjecte passiu i responsable 
solidari

1. Són subjectes passius de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear, a títol de contribu-
ents, les persones físiques o jurídiques i els ens sense 
personalitat jurídica a què fa referència l’article 35.4 
de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tribu-
tària, que utilitzen combustible nuclear per a la pro-
ducció d’energia elèctrica.

2. Són responsables solidaris del deute tributari d’a-
quest impost els propietaris de les instal·lacions en què 
es duu a terme l’activitat de producció d’energia elèc-
trica d’origen nuclear.

Article 25. Exempció subjectiva

Resten exempts de l’impost sobre la producció d’ener-
gia elèctrica d’origen nuclear l’Estat, la Generalitat i 
les corporacions locals, i també llurs organismes i els 
ens que en depenen.

Article 26. Base imposable

1. La base imposable de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear és constituïda pel 
pes de combustible nuclear utilitzat en el període im-
positiu, expressat en tones.

2. La base imposable de l’impost es determina per a 
cada instal·lació en què es duu a terme l’activitat de 
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.

3. La base imposable de l’impost es determina, com a 
regla general, pel mètode d’estimació directa, aplicat de 
conformitat amb el que disposa la Llei general tributària.

Article 27. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear és de 800.000 eu-
ros per tona de combustible utilitzat.

Article 28. Quota tributària

La quota tributària de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear s’obté d’aplicar a la 
base imposable el tipus de gravamen.

Article 29. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear és l’any natural, 
sens perjudici del que estableix l’apartat 2.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els 
supòsits que l’inici de les activitats s’esdevingui en una 
data posterior a l’1 de gener o que el cessament de les 
activitats s’esdevingui en una data anterior al 31 de de-
sembre. A aquest efecte, no es consideren els casos de 
successió en l’execució de les activitats o de canvi de 
la denominació del subjecte passiu si no impliquen un 
cessament de l’activitat en la instal·lació, sens perjudici 
del que disposa la Llei general tributària.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article 30. Autoliquidació i pagament fraccionat

1. El subjecte passiu de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear està obligat a pre-
sentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’in-
grés corresponent durant els primers dos mesos de 
l’any següent a la finalització del període impositiu.

2. Durant el període impositiu de l’impost els subjec-
tes passius han d’efectuar pagaments fraccionats en 
concepte de pagaments a compte, referits a trimestres 
naturals, en els primers vint dies naturals dels mesos 
d’abril, juliol i octubre de cada any natural, en el lloc i 
la forma que estableix el reglament.

3. L’import dels pagaments fraccionats equival a la 
quota corresponent al valor de les magnituds determi-
nants de la base imposable durant el trimestre natural 
respectiu.
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4. Els pagaments fraccionats efectuats durant el període 
impositiu s’han de deduir de la quota tributària resultant 
de l’autoliquidació a què fa referència l’apartat 1.

5. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller del departament competent en matèria 
tributària.

Capítol IV. Normes comunes

Article 31. Gestió, recaptació i inspecció

La gestió, la recaptació i la inspecció dels impostos 
creats per aquesta llei corresponen a l’Agència Tribu-
tària de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 
7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Ca-
talunya, sens perjudici de la col·laboració amb els òr-
gans d’inspecció sectorialment competents.

Article 32. Infraccions i sancions

El règim d’infraccions i sancions en matèria dels im-
postos creats per aquesta llei és el vigent per als tributs 
propis de la Generalitat.

Article 33. Recursos i reclamacions

Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats 
en l’àmbit dels impostos creats per aquesta llei poden 
ésser objecte de reclamació economicoadministrativa 
davant la Junta de Finances, sens perjudici de la inter-
posició prèvia, amb caràcter potestatiu, del recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.

Disposicions addicionals

Primera. Modificació de la Llei 22/1983, del 21 de 
novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric

Es modifica l’article 15 de la Llei 22/1983, del 21 de 
novembre, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 15

»1. Es crea el Fons per a la protecció de l’ambient at-
mosfèric.

»2. El Fons es destina a finançar les despeses i les in-
versions públiques en matèria de protecció de l’ambi-
ent atmosfèric i de millora de la qualitat acústica, al 
foment de les actuacions en instal·lacions públiques i 
privades destinades a disminuir els nivells d’emissió 
de contaminants a l’atmosfera i, en general, a les po-
lítiques de prevenció i millora de la qualitat atmosfè-
rica.

»3. El Fons s’integra, d’una manera diferenciada, en el 
pressupost del departament de la Generalitat compe-
tent en matèria de qualitat atmosfèrica.

»4. El Fons es nodreix dels recursos següents: 

»a) L’import de les sancions imposades per l’Adminis-
tració de la Generalitat, com a conseqüència d’infrac-
cions de la normativa que regula la contaminació at-
mosfèrica.

»b) Els ingressos derivats dels impostos ambientals 
que graven les emissions contaminants a l’atmosfera.

»c) Les donacions, les herències, les aportacions i els 
ajuts que els particulars, les empreses, les institucions o 
altres administracions destinen específicament al Fons.

»d) Els romanents procedents d’economies en la con-
tractació i els ingressos procedents de revocacions o re-
núncies d’ajuts o subvencions finançades amb el Fons.

»e) Les aportacions del Pressupost de la Generalitat de 
Catalunya i qualsevol altre ingrés de dret públic que li 
sigui assignat reglamentàriament.

»5. El Fons és administrat i controlat per un òrgan col-
legiat adscrit al departament de la Generalitat compe-
tent en matèria de qualitat ambiental, la composició 
del qual s’ha d’establir per reglament.»

Segona. Modificació del gravamen de protecció 
civil

1. Es modifica el punt cinquè de l’apartat 1 de l’article 
59 de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«Cinquè. Les instal·lacions i les estructures destinades 
a la producció o a la transformació d’energia elèctrica: 
la base del gravamen s’ha de constituir amb la potèn-
cia nominal, expressada en megawatts. El tipus de gra-
vamen és de 22,07 euros per megawatt.»

2. S’afegeix una lletra, la f, a l’article 60 de la Llei 4/1997, 
del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, amb el 
text següent: 

«f) Les centrals nuclears.»

3. L’any 2014 el període impositiu corresponent al gra-
vamen de protecció civil que grava les centrals nu-
clears finalitza el dia anterior al de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, dia en què es merita l’impost correspo-
nent a aquest exercici. La quota resultant del gravamen 
de protecció civil per a aquest període s’ha de prorra-
tejar pel nombre de dies del període impositiu.

Tercera. Taxa per la realització d’activitats 
que són competència del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic

Es modifica l’article 7 ter. 1-4 del capítol I del títol VII 
ter del text refós de la Llei de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legis-
latiu 3/2008, del 25 de juny, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 7 ter. 1-4. Quota

»1. Cada recurs especial en matèria de contractació, 
reclamació per a l’adopció de mesures provisionals o 
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qüestió de nul·litat que constitueixen el fet imposable 
d’aquesta taxa i que siguin sotmesos al coneixement 
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
merita la quota següent: 

Quantia del procediment Import de 
la quota

Fins a 500.000 euros 750 euros
De 500.001 euros a 1.000.000 d’euros 1.500 euros
De 1.000.001 euros a 5.000.000 d’euros 2.000 euros
De 5.000.001 euros a 10.000.000 d’euros 3.500 euros
Més de 10.000.000 d’euros 5.000 euros

»2. Als efectes de l’apartat 1, la quantia del procedi-
ment es fixa en el valor estimat del contracte objecte 
del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat determinat 
per l’import total, sense incloure l’impost sobre el va-
lor afegit, en els termes de l’article 88.1 del text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre.

»3. En el cas que l’objecte del recurs, reclamació o qües-
tió de nul·litat sigui un lot, la quantia del procediment és 
el valor estimat del lot. En el cas que s’impugnin alhora 
dos lots o més, la quantia del procediment és el resultat 
de sumar els valors estimats de cada lot impugnat.

»4. Quan la taxa ha estat abonada per la reclamació 
d’adopció de mesures provisionals, no cal efectuar cap 
altre pagament per a la interposició del recurs posterior.»

Quarta. Entrada en vigor de l’article 121 de la 
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic

El que estableix l’article 20.4 de la Llei 26/2009, del 
23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives, d’acord amb el text de l’article 121 de la 
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, admi-
nistratives, financeres i del sector públic, és aplicable 
a les quantitats invertides en l’adquisició d’accions o 
participacions socials efectuada a partir de l’entrada 
en vigor de la Llei 2/2014, del 27 de gener.

Cinquena. Elements quantitatius

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
pot modificar les bases, els tipus de gravamen, les re-
duccions, les bonificacions i els imports establerts pels 
articles 6, 7, 8, 14, 15, 16 i 17, 22, 26 i 27 d’aquesta llei.

Sisena. Normativa supletòria

En l’aplicació dels tributs creats per aquesta llei regeix 
supletòriament la Llei general tributària i les normes 
complementàries que la despleguen.

Disposicions transitòries

Primera. Pagaments fraccionats de l’impost 
sobre la producció d’energia elèctrica d’origen 
nuclear mentre no es faci el desplegament 
reglamentari

Mentre no s’aprovi el reglament que ha de desplegar 
aquesta llei, les autoliquidacions i els pagaments frac-
cionats en concepte de pagaments a compte regulats 
per l’article 30 s’han de presentar i ingressar a les enti-
tats col·laboradores de recaptació autoritzades a aquest 
efecte, utilitzant el model d’autoliquidació que aprovi 
per ordre el conseller competent per raó de la matèria.

Segona. Autoliquidació corresponent 
a l’any 2014 de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera 
produïda per la indústria

Sens perjudici del que disposa l’article 19, els subjec-
tes passius han de presentar i ingressar entre l’1 i el 
20 d’octubre de 2015 l’autoliquidació corresponent a 
l’exercici del 2014 de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria.

Disposició derogatòria. Taxes per la prestació 
dels serveis de l’Agència Catalana de l’Aigua

Resten derogades, amb efecte del 31 de gener de 2014, 
les lletres p, q, r i s de l’apartat 1 de l’article 5.1-5 del 
text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, del 25 de juny.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari

Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

1. Aquesta llei entra en vigor l’1 de novembre de 2014.

2. El període impositiu corresponent a l’exercici del 
2014 dels impostos regulats pels capítols II i III s’ini-
cia l’1 de novembre de 2014.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

El secretari quart La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català
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Llei per a Garantir els Drets de Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals 
i per a Eradicar l’Homofòbia, la Bifòbia i la 
Transfòbia
Tram. 202-00035/10

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, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració referent a la Pro-
posició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 202-00035/10), 
les esmenes reservats pels grups parlamentaris i les es-
menes subsegüents al dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Preàmbul

L’objectiu d’aquesta llei és desenvolupar i garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discri-
minació i violència, per a assegurar que a Catalunya 
es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena 
llibertat.

La Llei recull la demanda històrica del ric teixit as-
sociatiu que ha liderat durant dècades la reivindicació 
dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals, que han assolit en els darrers anys un re-
coneixement social i polític que se’ls havia negat, però 
que encara és lluny de la plena normalització.

Aquesta llei empra el terme transgènere per a refe-
rir-se a les persones que se senten del sexe contrari al 
que se’ls ha atribuït en néixer segons llurs característi-
ques biològiques i a les persones que no s’identifiquen 
exactament ni amb un home ni amb una dona segons 
la concepció tradicional dels gèneres, tot això amb in-
dependència que aquestes persones s’hagin sotmès o 
no a una intervenció quirúrgica. Les persones trans-
sexuals, doncs, resten incloses dins la denominació 
de persones transgènere. En el mateix sentit, la trans-
sexualitat resta inclosa dins la denominació genèrica 
transidentitat, que designa la condició o la qualitat de 
transgènere.

El nou marc jurídic, tant autonòmic, com estatal o eu-
ropeu, ha fet possible un canvi de visió social cap a 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, 
en gran mesura pel treball continuat de sensibilització, 
informació i divulgació d’entitats i de persones. D’aquí 
sorgeixen una sèrie de justificacions que fan necessà-
ria aquesta llei, amb la qual es pretén aconseguir la 
construcció de noves referències de relació basades en 
la igualtat i el respecte.

Pel que fa a Catalunya, l’Estatut d’autonomia estableix 
en l’article 40.2 un concepte expressament ampli de 
família que s’adiu als nous models familiars existents 
en la societat catalana. Entre els diversos models que 
esmenta aquest article, hi ha les famílies constituïdes 
per persones LGBTI, que han assolit a Catalunya un 
dels reconeixements més amplis respecte de llurs drets 
i llurs obligacions. Coherentment amb això, l’article 
40.7 de l’Estatut estableix que «els poders públics han 
de promoure la igualtat de les diferents unions esta-
bles de parella, tenint en compte llurs característiques, 
amb independència de l’orientació sexual de llurs 
membres» i que «la llei ha de regular aquestes unions 
i altres formes de convivència i llurs efectes». En el 
mateix sentit, l’article 40.8 estableix que «els poders 
públics han de promoure la igualtat de totes les perso-
nes amb independència de l’origen, la nacionalitat, el 
sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació 
sexual, i també han de promoure l’eradicació del racis-
me, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofò-
bia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la 
igualtat i la dignitat de les persones».

La Resolució 242/III del Parlament de Catalunya, del 
4 de desembre de 1991, sobre la no-discriminació de 
les persones per raons d’opció sexual, explicita el su-
port als col·lectius i centres associatius que treballen en 
el camp de l’homosexualitat, i la Resolució 243/VI del 
Parlament de Catalunya defensa la no-discriminació 
per motiu d’opció sexual.

Cal tenir en compte, així mateix, la Llei 3/2005, del 8 
d’abril, de modificació de la Llei 9/1998 del Codi de 
família, de la Llei 10/1998, d’unions estables de pa-
rella, i de la Llei 40/1991, del Codi de successions per 
causa de mort en el dret civil de Catalunya, en matè-
ria d’adopció i tutela. Aquesta llei estableix, essenci-
alment, l’adopció per part de persones homosexuals.

Pel que fa a l’àmbit de l’Estat, s’han dut a terme, en 
l’àmbit jurídic, una sèrie d’iniciatives legislatives, en-
tre les quals cal destacar: la Llei 13/2005, de l’1 de 
juliol, per la qual es modifica el Codi civil en matèria 
de dret a contreure matrimoni; la Llei 14/2006, del 26 
de maig, sobre tècniques de reproducció humana as-
sistida; la Llei 3/2007, del 15 de març, reguladora de 
la rectificació registral de la menció relativa al sexe de 
les persones; la Llei 62/2003, del 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (ar-
ticles 27 a 43); i la Llei Orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal.
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Finalment, en l’àmbit europeu s’han d’esmentar les 
resolucions del Parlament Europeu del 8 de febrer 
de 1994, del 18 de gener de 2006 i del 24 de maig de 
2012, relatives a la igualtat de drets de lesbianes i gais 
i a la lluita contra la discriminació i l’homofòbia; la 
Directiva 2000/78/CE, del Consell, relativa a l’establi-
ment d’un marc general per a la igualtat de tracte al 
lloc de treball i en l’ocupació; i l’article 21 de la Carta 
de drets fonamentals de la Unió Europea, per mitjà del 
qual es consagra, entre altres, la prohibició de discri-
minació per orientació sexual com a dret primari de 
la Unió.

Es pot afirmar, per tant, que la no-discriminació per 
motius d’orientació sexual, identitat de gènere o ex-
pressió de gènere, que pot afectar diversos àmbits sen-
sibles de la vida de qualsevol persona, ja és present en 
molts preceptes de la normativa vigent. Aquesta llei de 
temàtica específica permetrà ampliar el marc norma-
tiu en l’àmbit LGBTI i servirà per a aconseguir reduir 
la discriminació i fomentar valors d’igualtat, respecte i 
tolerància entre els ciutadans.

D’altra banda, a partir de l’experiència dels darrers 
anys d’un intens treball de les diverses institucions del 
Govern de la Generalitat –des de la creació, el 28 de 
juny de 2005, del Programa per al col·lectiu gai, lesbià 
i transsexual, fins a la creació, per mitjà del Decret del 
26 de juny del 2007, del Consell Nacional de Lesbia-
nes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals, i 
també la creació i posada en funcionament per acord 
de Govern, el 5 de setembre de 2006, del Pla interde-
partamental per la no-discriminació de les persones 
homosexuals i transsexuals, actualitzat per acord de 
Govern el 9 d’octubre de 2012–, es pot assegurar que 
amb aquesta llei s’aconseguirà el compliment del que 
el Govern estableix amb relació a les polítiques de no-
discriminació i igualtat i farà que Catalunya continuï 
essent un país pioner i exemplar pel que fa a l’elabora-
ció i aplicació de polítiques LGBTI.

L’evolució en matèria de drets per a les persones LGB-
TI ha estat motivada pel canvi de comprensió social 
respecte a aquesta qüestió, si bé aquest canvi és gra-
dual i desigual. Aquesta llei vol regular un seguit d’as-
pectes en què les estadístiques dels darrers anys de-
mostren la conveniència d’actuar respecte d’aquesta 
qüestió.

Tot i que l’aportació, la recopilació i la sistematització 
de dades és difícil perquè tot just ara comencen a apa-
rèixer els primers indicadors oficials, les estadístiques 
amb què comptem donen indicis prou clars que la dis-
criminació per motiu d’orientació sexual, d’identitat 
de gènere o d’expressió de gènere es continua produ-
int. Falten dades i indicadors, però tot porta a pensar 
que els casos reals són molt superiors als que ens mos-
tren les estadístiques. En aquest sentit, un dels objec-
tius de la Llei és promoure estudis que facilitin dades 
reals de la situació i regular la garantia estadística en 
la recollida de dades.

Un altre àmbit que regula aquesta llei és el de la neces-
sària formació i sensibilització de qualsevol professio-
nal que en algun moment de la seva carrera es pugui 
haver d’enfrontar a un cas relacionat amb la discrimi-
nació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere 
o expressió de gènere, i també el deure d’intervenció.

En l’àmbit de l’educació s’han regulat qüestions per-
què en tot el sistema educatiu, com ara en els contin-
guts dels materials escolars, en les activitats esportives 
escolars i en les de lleure infantil i juvenil, en els re-
cursos formatius o en la formació de mares i pares, es 
tingui en compte la diversitat afectiva i sexual i s’evi-
ti qualsevol tipus de discriminació, i perquè es dispo-
si de mesures de prevenció i actuació contra l’assetja-
ment de què puguin ésser objecte les persones LGBTI 
en el medi escolar.

En l’àmbit de la cultura, el lleure i l’esport s’han intro-
duït criteris d’acció positiva contra qualsevol tipus de 
discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de 
gènere o expressió de gènere en les activitats esporti-
ves, en la producció cultural i en l’educació no formal.

Atenent la importància dels mitjans de comunicació a 
l’hora d’apropar les diferents realitats socials a la po-
blació, la Llei planteja recomanacions als mitjans au-
diovisuals perquè no es permeti la difusió de contin-
guts que puguin fomentar o justificar l’homofòbia, la 
bifòbia o la transfòbia.

En l’àmbit de la salut, es regula la necessària sensibi-
lització i prevenció pel que fa al VIH/SIDA i altres in-
feccions de transmissió sexual; l’estudi, la recerca i el 
desenvolupament de polítiques sanitàries específiques, i 
també els tractaments associats a la transidentitat i la in-
tersexualitat o l’accés a les tècniques de reproducció as-
sistida, entre altres mesures, perquè no hi hagi cap tipus 
de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat 
de gènere o expressió de gènere en l’atenció sanitària.

Els serveis socials són un altre dels àmbits que regula 
aquesta llei, tant pel que fa a l’establiment de mesures 
de suport i de prevenció eficaces per a adolescents i 
joves en situació de vulnerabilitat i per a persones que 
puguin patir discriminacions múltiples, com pel que 
fa al foment del respecte a lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals en els equipaments socials.

La garantia real i efectiva de la no-discriminació i del 
ple exercici dels drets de les persones LGBTI en ma-
tèria d’ocupació i en les condicions de treball, i el fo-
ment d’indicadors d’igualtat i la formació específica 
en la inspecció laboral i en prevenció de riscos labo-
rals també són regulats per aquesta llei.

Aquesta llei també estableix la inclusió, en els eixos de 
les polítiques de cooperació i solidaritat del Govern, 
de projectes de cooperació que defensin i reconeguin 
els drets humans de les persones LGBTI.

Pel que fa a la realitat familiar, la norma pretén garan-
tir el reconeixement de l’heterogeneïtat del fet famili-
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ar, recollit en la legislació civil i administrativa de Ca-
talunya, en igualtat de condicions i en tots els àmbits.

La Llei conté un apartat específic per a les persones 
transgènere i per a les persones intersexuals, atesa la 
mancança de drets que han patit històricament.

Altres aspectes regulats en aquest text són el dret a la 
igualtat de tracte, la tutela judicial i la legitimació per 
a la defensa del dret a la igualtat, el dret d’admissió, 
el dret a una protecció integral, a l’atenció i reparació, 
la garantia institucional, l’establiment d’un servei inte-
gral i el règim d’infraccions i sancions.

La posada en marxa d’actuacions governamentals in-
novadores i l’avaluació positiva de les polítiques LGB-
TI portades a terme fins avui a Catalunya fan aquesta 
llei necessària per a assegurar que l’avenç en la con-
secució dels drets està garantit i sigui perdurable, que 
empari i desenvolupi aquelles actuacions i que eviti ai-
xí qualsevol ombra d’inseguretat jurídica.

Aquesta llei vol avançar, doncs, en el reconeixement 
dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals en tres sentits. En primer lloc, completant 
la legislació sobre els drets i llibertats d’aquestes per-
sones; en segon lloc, per a garantir el desenvolupament 
bàsic de les competències que té la Generalitat i que li 
han estat encomanades per mitjà dels fulls de ruta que 
han marcat els plans de Govern; i, en tercer lloc, per a 
complir i complementar la legislació existent, l’Estatut 
d’autonomia, la normativa estatal i la normativa euro-
pea en matèria de drets i deures de les persones.

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte

1. Aquesta llei té per objecte establir i regular els mit-
jans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igual-
tat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexu-
al, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els 
àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Ge-
neralitat i els ens locals tenen competències.

2. Les mesures que estableix aquesta llei per a fer efec-
tiu el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres o 
intersexuals (LGBTI) a la igualtat i la no-discrimina-
ció a què fa referència l’apartat 1 afecten: 

a) Totes les àrees de la vida social.

b) Totes les etapes de la vida.

c) Totes les contingències en el decurs de la vida, com 
ara qualsevol canvi en l’estat civil, la formació d’una 
família, la malaltia, la incapacitació, la privació de lli-
bertat o la mort.

Article 2. Finalitat

La finalitat d’aquesta llei és establir les condicions per 
les quals els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans-

gèneres i intersexuals, i dels grups en què s’integren, 
siguin reals i efectius; facilitar-los la participació i la 
representació en tots els àmbits de la vida social; i con-
tribuir a la superació dels estereotips que afecten nega-
tivament la percepció social d’aquestes persones.

Article 3. Àmbit d’aplicació i garantia 
de compliment

1. Aquesta llei s’aplica, en l’àmbit territorial de Cata-
lunya, a qualsevol persona, física o jurídica, de dret 
públic o privat, independentment de la situació admi-
nistrativa o personal en què es trobi, sens perjudici del 
que estableixen la legislació en matèria d’estrangeria, 
els tractats internacionals aplicables i l’altra legislació 
vigent.

2. La Generalitat i els ens locals han de garantir el com-
pliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a 
fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials 
respectius.

Article 4. Definicions

Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per: 

a) Discriminació directa: situació en què es troba una 
persona que és, ha estat o pot ésser tractada, per raó de 
l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió 
de gènere, d’una manera menys favorable que una altra 
en una situació anàloga.

b) Discriminació indirecta: situació en què una dispo-
sició, un criteri, una interpretació o una pràctica pre-
tesament neutres poden ocasionar en lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres o intersexuals un desavantatge 
particular respecte de persones que no ho són.

c) Discriminació per associació: situació en què una per-
sona és objecte de discriminació per orientació sexual, 
identitat de gènere o expressió de gènere com a conse-
qüència de la seva relació amb una persona o un grup 
LGBTI.

d) Discriminació per error: situació en què una perso-
na o un grup de persones són objecte de discriminació 
per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de 
gènere com a conseqüència d’una apreciació errònia.

e) Discriminació múltiple: situació en què una persona 
lesbiana, gai, bisexual, transgènere o intersexual, pel 
fet de pertànyer a altres grups que també són objecte 
de discriminació, pateix formes agreujades i específi-
ques de discriminació.

f) Ordre de discriminar: qualsevol instrucció que im-
pliqui la discriminació, directa o indirecta, per raó de 
l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió 
de gènere.

g) Assetjament per raó de l’orientació sexual, la iden-
titat de gènere o l’expressió de gènere: qualsevol com-
portament basat en l’orientació sexual, la identitat de 
gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tin-
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gui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra la 
seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de 
crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, hu-
miliant, ofensiu o molest.

h) Represàlia discriminatòria: tracte advers o efecte ne-
gatiu que es produeix contra una persona com a conse-
qüència de la presentació d’una queixa, una reclamació, 
una denúncia, una demanda o un recurs, de qualsevol ti-
pus, destinat a evitar, disminuir o denunciar la discrimi-
nació o l’assetjament a què és sotmesa o ha estat sotmesa.

i) Victimització secundària: maltractament addicional 
exercit contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres 
o intersexuals que es troben en algun dels supòsits de 
discriminació, assetjament o represàlia com a conse-
qüència directa o indirecta dels dèficits de les inter-
vencions dutes a terme pels organismes responsables, i 
també per les actuacions d’altres agents implicats.

Article 5. Clàusula general 
antidiscriminatòria

1. Les administracions públiques de Catalunya i el Sín-
dic de Greuges han de vetllar pel dret a la no-discri-
minació amb independència de l’orientació sexual, la 
identitat de gènere o l’expressió de gènere de la perso-
na o del grup familiar a què pertanyi.

2. El dret a la no-discriminació ha d’ésser un principi 
informador de l’ordenament jurídic català, de l’actua-
ció administrativa i de la pràctica judicial. Aquest dret 
vincula tant els poders públics com els particulars.

Article 6. Principis orientadors de l’actuació 
dels poders públics

D’acord amb els principis orientadors que inspiren 
aquesta llei, l’actuació dels poders públics amb relació 
a les persones LGBTI ha de: 

a) Protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes 
les persones, d’acord amb els drets fonamentals i els 
drets humans universals.

b) Dotar d’un caràcter integral i transversal les mesu-
res que adoptin en aquest àmbit.

c) Garantir el respecte de la pluralitat d’identitats per 
orientació afectiva i sexual.

d) Vetllar per la sensibilització en aquest àmbit, per la 
prevenció i la detecció de la discriminació, per l’aten-
ció a les persones que en pateixin, per la recuperació 
d’aquestes persones i pel garantiment de llur dret a la 
reparació.

e) Emparar la participació, la no-invisibilització i la 
representació de les persones LGBTI, i també llur re-
alitat i necessitats específiques, tant en l’àmbit públic 
com en el privat.

f) Atendre la diversitat de situacions de discriminació 
en què es poden trobar les persones LGBTI, tenint en 

compte les interaccions de l’homosexualitat, la bise-
xualitat, la transidentitat i la intersexualitat amb qual-
sevol altra circumstància personal o social que pugui 
ésser causa de discriminació.

g) Fer efectiu el reconeixement de l’heterogeneïtat del 
fet familiar en el dret català, tant públic com privat, en 
la pràctica judicial i administrativa i en totes les actua-
cions de la Generalitat.

h) Assegurar la cooperació interadministrativa.

i) Vetllar per la formació especialitzada i la deguda ca-
pacitació dels professionals.

j) Promoure l’estudi i la recerca sobre la diversitat afec-
tiva i sexual que serveixin per a eradicar la discrimina-
ció i la violència envers les persones LGBTI.

k) Establir mesures de foment de les entitats que treba-
llen per a fer efectius els drets i la no-discriminació de 
les persones LGBTI.

l) Adequar les actuacions que duguin a terme i les me-
sures que adoptin a les necessitats específiques dels 
petits municipis i del món rural.

Títol I. Organització administrativa

Capítol I. Òrgan participatiu i consultiu 
permanent

Article 7. El Consell Nacional de Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals

1. Es crea el Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bi-
sexuals, Transgèneres i Intersexuals, com un espai de 
participació ciutadana superior en matèria de drets i 
deures de les persones LGBTI i com a òrgan consul-
tiu de les administracions catalanes que incideixen en 
aquest àmbit, sens perjudici de les funcions i les com-
petències d’altres òrgans o ens que la legislació esta-
bleixi. En aquest Consell hi tenen representació les 
associacions que treballin principalment en favor dels 
drets de les persones LGBTI i persones i professionals 
que hagin destacat per llur tasca i expertesa en aquest 
àmbit.

2. El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexu-
als, Transgèneres i Intersexuals s’adscriu al departa-
ment competent en matèria de no-discriminació de les 
persones LGBTI. El Consell pot rebre informació so-
bre l’aplicació del que estableix aquesta llei i formu-
lar propostes de millorament en l’actuació dels serveis 
públics de les administracions catalanes i de la resta 
d’àmbits que són objecte d’aquesta llei i informar so-
bre projectes normatius i no normatius.

3. El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, 
Transgèneres i Intersexuals té representació en els òr-
gans de participació governamentals dels àmbits que 
són objecte d’aquesta llei que el Govern estableixi.
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Capítol II. Execució i coordinació 
de les polítiques LGBTI

Article 8. Òrgan coordinador de les polítiques 
LGBTI

1. El Govern ha de disposar d’un òrgan que coordini 
l’execució de les polítiques LGBTI dels diversos de-
partaments de la Generalitat. Aquest òrgan s’ha de do-
tar de mitjans personals i materials suficients.

2. El Govern ha d’impulsar la planificació d’actuacions 
administratives en cada àmbit departamental. Aquesta 
planificació ha d’incloure la fixació d’objectius, la pro-
gramació d’actuacions, l’avaluació dels resultats obtin-
guts i la formulació de propostes de millorament de les 
polítiques LGBTI.

3. Els departaments de la Generalitat han d’aplicar 
aquesta llei amb la col·laboració i la coordinació d’a-
quest òrgan.

4. S’han d’establir, si escau, la col·laboració i la coor-
dinació oportunes entre l’òrgan coordinador i el Síndic 
de Greuges, la Fiscalia i altres organismes que incidei-
xin en l’àmbit de la no-discriminació.

5. L’òrgan coordinador ha d’informar periòdicament el 
Parlament i el Consell Nacional de Lesbianes, Gais, 
Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals de l’impacte so-
cial d’aquesta llei.

Article 9. Servei d’atenció integral

1. L’òrgan coordinador de les polítiques LGBTI ha 
d’oferir un servei d’atenció integral per a atendre les per-
sones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir 
discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, 
la identitat de gènere o l’expressió de gènere, amb la fi-
nalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i 
coordinades a les necessitats d’aquestes persones.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, i amb l’ob-
jectiu de garantir l’accés dels ciutadans a aquest servei, 
s’ha de procurar una atenció permanent amb personal 
que tingui formació en matèria de conductes discrimi-
natòries i en l’ús eficaç i eficient dels mitjans electrònics.

3. Els professionals adscrits a aquest servei han de te-
nir formació relacionada amb els drets civils i en ma-
tèria de no-discriminació.

Títol II. Polítiques públiques per a promoure 
la igualtat efectiva de les persones LGBTI

Capítol I. Professionals que actuen en àmbits 
sensibles

Article 10. Formació i sensibilització

1. Les administracions públiques de Catalunya han de 
garantir la formació i la sensibilització adequada dels 

professionals que fan tasques de prevenció, detecció, 
atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la 
salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la 
justícia i els cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i 
la comunicació.

2. S’ha d’impulsar la formació del personal, tant fun-
cionari com laboral, no transferit d’altres administra-
cions públiques, per mitjà de convenis de col·laboració 
o altres instruments.

Article 11. Deure d’intervenció

1. Els professionals a què fa referència l’article 10, si 
tenen coneixement d’una situació de risc o tenen una 
sospita fonamentada de discriminació o violència per 
raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió 
de gènere, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i 
forces de seguretat i a l’òrgan competent.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’ha d’ela-
borar un protocol específic d’actuació.

Capítol II. Sectors d’intervenció

Article 12. Educació

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació 
l’acció educativa que potencia la igualtat real d’opor-
tunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discrimi-
nació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere.

2. D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de 
vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat 
de gènere i els diferents models de família siguin res-
pectats en els diferents àmbits educatius.

3. El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans 
d’acció tutorial i als plans i reglaments de convivència 
dels centres educatius.

4. Els continguts dels materials escolars, educatius i 
formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s’hi 
empri han de tenir en compte la diversitat pel que fa a 
l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió 
de gènere i evitar qualsevol mena de discriminació per 
aquest motiu.

5. El respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació se-
xual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere i als 
principis d’aquesta llei ha d’ésser efectiu en tot el sis-
tema educatiu, en els centres i entitats de formació, en 
l’educació d’adults, en la formació de mares i pares, en 
les activitats esportives escolars i en les activitats de 
lleure infantil i juvenil.

6. S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció 
de la violència per raó d’orientació sexual, identitat de 
gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als 
centres perquè detectin situacions de discriminació o 
exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En 
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aquest sentit, s’ha de promoure el desplegament efec-
tiu de plans de convivència amb un èmfasi especial en 
les mesures de prevenció i d’actuació contra l’assetja-
ment de què poden ésser objecte les persones LGBTI 
en el medi escolar.

7. L’Administració de la Generalitat, per mitjà del de-
partament competent en matèria d’educació, ha de ga-
rantir el desplegament del que estableix aquest article i 
ha de vetllar perquè les escoles, els instituts i els altres 
centres educatius constitueixin un entorn amable per a 
la diversitat sexual i afectiva en què els alumnes i els 
professors puguin viure d’una manera natural llur ori-
entació sexual, identitat de gènere o expressió de gène-
re, i es contribueixi així a la creació de models positius 
per a la comunitat educativa.

Article 13. Universitats

1. Els principis de no-discriminació i de respecte a 
l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió 
de gènere són aplicables a l’àmbit universitari.

2. La Generalitat i les universitats de Catalunya, res-
pectant la llibertat de càtedra i l’autonomia universi-
tària, han de promoure conjuntament mesures de pro-
tecció, de suport i de recerca per a la visibilitat de les 
persones LGBTI i el desenvolupament de mesures per 
a la no-discriminació i sensibilització en l’entorn uni-
versitari. Amb aquesta finalitat, han d’elaborar un pro-
tocol de no-discriminació per raó d’orientació sexual, 
identitat de gènere o expressió de gènere.

Article 14. Cultura, lleure i esport

1. Les administracions públiques de Catalunya han de 
vetllar per la incorporació d’activitats per a la no-dis-
criminació per raons d’orientació sexual, identitat de 
gènere o expressió de gènere als àmbits de la cultura, 
el lleure i l’esport següents: 

a) Certàmens culturals i esdeveniments esportius.

b) Projectes relacionats amb la recuperació de la me-
mòria històrica.

c) Espectacles i produccions culturals infantils i juve-
nils.

d) Recursos didàctics i fons documentals en l’educació 
no formal.

2. Les administracions públiques de Catalunya han de 
garantir: 

a) La promoció i difusió de les bones pràctiques de les 
associacions i les empreses d’educació en el lleure i de 
les entitats juvenils amb relació als principis d’aques-
ta llei.

b) Juntament amb les federacions esportives, la lliure 
participació de les persones LGBTI a les competici-
ons i el tracte correcte d’aquestes persones a les instal-
lacions esportives.

c) L’ampliació de les funcions de l’Observatori Català 
de l’Esport pel que fa a les accions contra la violència 
i la discriminació en l’àmbit esportiu, i la recollida de 
les bones pràctiques de sensibilització dels clubs, les 
agrupacions i les federacions esportives.

d) L’accés a bibliografia específica sobre la temàtica 
LGBTI.

e) L’adopció de les mesures pertinents en funció de la 
competència en matèria d’espectacles i activitats re-
creatives per a evitar que es puguin cometre actes ho-
mofòbics, bifòbics o transfòbics.

Article 15. Mitjans de comunicació

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació 
als mitjans de comunicació, ha de: 

a) Vetllar perquè el codi deontològic dels mitjans de 
comunicació no vulneri els principis d’aquesta llei pel 
que fa al respecte a l’orientació sexual, la identitat de 
gènere, l’expressió de gènere i les diverses expressions 
afectives.

b) Establir recomanacions sobre els usos lingüístics i 
el tractament i l’ús de les imatges amb relació a l’ho-
mosexualitat, la bisexualitat, la transidentitat i la inter-
sexualitat.

c) Vetllar perquè els continguts dels mitjans de comu-
nicació i la publicitat que s’hi emeti siguin respectuo-
sos amb les persones LGBTI.

d) Vetllar perquè els mitjans de comunicació tractin 
amb normalitat la diversitat d’opcions afectives i se-
xuals, de models diversos de família i d’identitat o ex-
pressió de gènere, de manera que s’afavoreixi la visibi-
litat de referents positius.

e) Vetllar perquè els mitjans de comunicació mostrin 
en la programació la diversitat pel que fa a l’orientació 
sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere i 
pel que fa als models de família.

f) Fer un seguiment de les informacions que oferei-
xin un tractament contrari a la diversitat sexual, la 
identitat de gènere o l’expressió de gènere i fer-ne un 
recull periòdic. L’informe que en resulti s’ha de lliu-
rar al Síndic de Greuges, al Parlament de Catalunya 
i al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, 
Transgèneres i Intersexuals.

Article 16. Salut

1. El sistema sanitari de Catalunya ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i ha de tenir en compte les ne-
cessitats específiques de les persones LGBTI, amb la 
finalitat de garantir-los el dret a rebre l’atenció sanità-
ria i a gaudir dels serveis de salut en condicions objec-
tives d’igualtat.

2. El sistema sanitari de Catalunya ha de garantir, per 
mitjà de protocols d’actuació específics, que els mem-
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bres de parelles estables, amb independència de llur 
orientació sexual o identitat de gènere, tinguin els ma-
teixos drets que la normativa sectorial sanitària reco-
neix als cònjuges o familiars més propers. Pel que fa 
al consentiment per substitució, el convivent en parella 
estable té, respecte de l’altre membre de la parella, la 
consideració de familiar més proper.

3. Les administracions públiques de Catalunya, en les 
línies d’actuació relatives a la salut i al sistema sanita-
ri, han de: 

a) Vetllar perquè la política sanitària sigui respectuo-
sa amb les persones LGBTI i no tracti directament o 
indirectament la condició d’aquestes persones, especi-
alment transgèneres i intersexuals, com una patologia.

b) Elaborar polítiques de salut pública que vetllin pel 
dret a la salut de les persones LGBTI, amb l’adaptació 
dels protocols establerts, si escau.

c) Establir estratègies específiques per a afrontar els 
problemes de salut específics de les persones LGBTI i 
enfortir la vigilància epidemiològica sensible a les di-
verses situacions de salut i de malaltia d’aquestes per-
sones, amb respecte, en qualsevol cas, pel dret a la in-
timitat dels afectats.

d) Crear mecanismes de participació de les persones, 
les entitats i les associacions LGBTI en les polítiques 
relatives a la salut sexual.

e) Garantir l’estudi, la recerca i el desenvolupament de 
polítiques sanitàries específiques per a persones LGBTI.

f) Promoure entre els diversos estaments de les institu-
cions sanitàries l’establiment de pràctiques sanitàries 
o teràpies psicològiques lícites i respectuoses, i en cap 
cas aversives, pel que fa a l’orientació sexual, la identi-
tat de gènere i l’expressió de gènere.

g) Reconèixer el dret d’accés als mètodes preventius 
que garanteixen pràctiques sexuals més segures i evi-
ten les infeccions de transmissió sexual i el tractament 
consegüent, i fomentar l’ús d’aquests mètodes.

h) Reconèixer el dret a la prevenció, a la detecció efi-
caç i al tractament integral d’acord amb la cartera de 
serveis vigent, tenint en compte la seva revisió en fun-
ció dels avenços científics. Dur a terme activitats pe-
riòdiques de promoció de la salut, de prevenció de la 
malaltia i de sensibilització i de suport comunitari 
amb relació a les infeccions de transmissió sexual, tant 
per a homes com per a dones.

i) Incorporar al sistema sanitari l’atenció integral a 
persones transgènere i a persones intersexuals, d’acord 
amb la cartera de serveis vigent, tenint en compte la 
seva revisió segons els avenços científics, i definint 
els criteris d’accés tant al tractament hormonal com 
a la intervenció quirúrgica. S’ha de tenir en compte la 
voluntat de la persona afectada en la presa de decisi-
ons, sempre que la seva vida no estigui en perill o les 
condicions de salut no es puguin veure perjudicades, 

d’acord amb la normativa vigent. Pel que fa als me-
nors, s’ha de tenir especialment en compte, a més, llur 
dret al lliure desenvolupament de la personalitat i llur 
capacitat i maduresa per a prendre decisions.

j) Establir els mecanismes necessaris perquè la docu-
mentació administrativa i els formularis mèdics s’ade-
qüin a l’heterogeneïtat del fet familiar i a les circums-
tàncies de les persones LGBTI.

k) Garantir a les dones lesbianes la igualtat d’accés a 
les tècniques de reproducció assistida.

Article 17. Acció social

1. Les administracions públiques de Catalunya han de 
posar especial cura al suport a adolescents i joves 
LGBTI que estiguin en situació de vulnerabilitat o aï-
llament social i han de treballar en la prevenció de si-
tuacions que puguin atemptar contra la vida o la salut 
d’aquestes persones per causes derivades de llur con-
dició personal.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar me-
sures i actuacions de suport per a adolescents i joves 
LGBTI que hagin estat expulsats del domicili familiar 
o n’hagin marxat voluntàriament a causa de situacions 
de maltractament i pressió psicològica.

3. S’han d’establir mesures de prevenció per a les per-
sones LGBTI que puguin patir discriminació múltiple, 
amb l’objectiu d’evitar situacions de discriminació, 
risc d’exclusió social i vulnerabilitat.

4. Els serveis socials, i específicament les residències 
per a la gent gran, tant públiques com privades, han de 
vetllar perquè no es produeixin situacions de discrimi-
nació de les persones LGBTI, tant si viuen soles com 
si viuen en parella. S’ha de fomentar el respecte a la 
diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat 
de gènere o l’expressió de gènere entre els usuaris dels 
serveis socials.

5. En les residències o altres equipaments en què es di-
ferencien els espais per sexes, s’ha de vetllar perquè la 
persona transgènere pugui fer ús dels espais assignats 
al gènere sentit.

Article 18. Ordre públic i privació de llibertat

En l’àmbit de l’ordre públic i de la privació de llibertat, 
el Govern ha de: 

a) Establir les mesures pertinents per a garantir un 
tracte i una estada adequats de les persones LGBTI a 
les dependències policials.

b) Establir normes d’identificació i escorcoll per a per-
sones transgènere d’acord amb la identitat sentida.

c) Permetre i facilitar als detinguts i als interns trans-
gènere, tant per part de l’autoritat policial com per part 
de l’autoritat penitenciària, la continuïtat de qualsevol 
tractament mèdic o hormonal que estiguin seguint.
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d) Garantir que els interns transgènere als centres peni-
tenciaris rebin un tracte i tinguin unes condicions de vi-
da que corresponguin al gènere amb què s’identifiquin.

e) Garantir que en la formació inicial i continuada del 
personal de seguretat, com ara policies locals, Cos de 
Mossos d’Esquadra i personal penitenciari, entre al-
tres, es tracti la diversitat pel que fa a l’orientació sexu-
al, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, i tam-
bé la normativa civil, administrativa i penal protectora 
de les persones LGBTI.

f) Aplicar un protocol per a tractar íntegrament i ade-
quadament les víctimes d’agressions per raó d’orienta-
ció sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

g) Promoure la denúncia per part de les víctimes de 
violència per orientació sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere.

Article 19. Participació i solidaritat

1. En els eixos de les polítiques de cooperació i fo-
ment de la pau i dels drets humans que porti a ter-
me la Generalitat a favor del desenvolupament, s’ha de 
promoure la lluita pels drets de les persones LGBTI i 
s’han d’impulsar projectes de cooperació que defensin 
i reconeguin els drets humans d’aquestes persones en 
països en què pateixen persecució o discriminació o 
aquests drets no els són reconeguts.

2. S’han d’impulsar les actuacions següents: 

a) Introduir la diversitat pel que fa a l’orientació sexu-
al, la identitat de gènere o l’expressió de gènere com 
una àrea més de treball en l’àmbit de la immigració. 
Donar suport a les persones que han patit persecució o 
represàlies en llurs països d’origen per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

b) Establir una comunicació estable amb el conjunt de 
representants de les creences religioses que conviuen 
a Catalunya.

Capítol III. Mercat de treball

Article 20. Integració del dret a la igualtat de 
tracte i oportunitats de les persones LGBTI

1. El departament competent en matèria de treball ha 
de tenir en compte, en les seves polítiques, el dret de 
les persones a no ésser discriminades per raó d’orien-
tació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

2. Les empreses han de respectar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de les persones LGBTI. Per aquesta raó, 
han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol ti-
pus de discriminació laboral. Aquestes mesures han 
d’ésser objecte de negociació i, si s’escau, s’han d’acor-
dar amb els representants legals dels treballadors.

3. El Govern ha d’impulsar l’adopció voluntària de 
plans d’igualtat i no-discriminació, per mitjà de les 

mesures de foment pertinents, especialment adreçades 
a les petites i mitjanes empreses, que han d’incloure el 
suport tècnic necessari.

Article 21. Mesures i actuacions per a l’ocupació

El departament competent en matèria de treball ha de: 

a) Garantir d’una manera real i efectiva, per mitjà de 
la Inspecció de Treball, la no-discriminació per raó 
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de 
gènere i el ple exercici dels drets de les persones LGB-
TI, en matèria de contractació i de condicions de tre-
ball i ocupació, al personal de l’Administració de la 
Generalitat, tant funcionari com laboral.

b) Impulsar actuacions i mesures de difusió i sensibi-
lització que garanteixin la igualtat d’oportunitats i la 
no-discriminació a les empreses, com ara: 

1r. Adaptar i millorar la capacitat de resposta dels ser-
veis d’inserció laboral públics.

2n. Incorporar a les noves convocatòries de subvenció 
criteris d’igualtat d’oportunitats.

3r. Incentivar les forces sindicals i empresarials a fer 
campanyes divulgatives.

4t. Promoure en els espais de diàleg social l’impuls 
de mesures inclusives i clàusules antidiscriminatòries.

5è. Impulsar l’adopció en les empreses de codis de con-
ducta i de protocols d’actuació per la igualtat d’opor-
tunitats i la no-discriminació de les persones LGBTI.

c) Fomentar la implantació progressiva d’indicadors 
d’igualtat que tinguin en compte la realitat de les per-
sones LGBTI en el sector públic i el sector privat i 
d’un distintiu per a reconèixer les empreses que des-
taquin per l’aplicació de polítiques d’igualtat i no-dis-
criminació.

d) Desplegar estratègies per a la inserció laboral de les 
persones transgènere.

e) Impulsar noves formes d’organització i gestió del 
temps de treball a les empreses i desenvolupar mesu-
res i actuacions adreçades al conjunt del teixit produc-
tiu català que facilitin la conciliació de la vida laboral, 
personal i familiar d’acord amb l’heterogeneïtat del fet 
familiar.

f) Promoure la formació específica del personal res-
ponsable en la inspecció de treball i en la prevenció de 
riscos laborals, tant en el sector públic com en el pri-
vat, en continguts relacionats amb les discriminacions 
que poden patir les persones LGBTI i en el coneixe-
ment de la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la 
identitat de gènere i l’expressió de gènere.

g) Instar els responsables de la inspecció de treball a 
informar els òrgans competents dels casos de discri-
minació per raó d’orientació sexual, identitat de gène-
re o expressió de gènere que s’hagin produït, s’estiguin 
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produint o hi hagi risc que es produeixin en l’àmbit 
laboral.

h) Impulsar espais de participació i interlocució i pro-
moure campanyes divulgatives específiques en col-
laboració amb les associacions LGBTI i els agents so-
cials corresponents.

Capítol IV. Famílies

Article 22. Les famílies LGBTI

1. Les famílies gaudeixen de la protecció jurídica que 
determina la llei, que empara sense discriminació les 
relacions familiars derivades del matrimoni, la convi-
vència en parella estable i les famílies formades per un 
progenitor amb els seus descendents.

2. S’ha de garantir, d’acord amb la normativa vigent, 
que en la valoració de la idoneïtat en els processos 
d’adopció no hi hagi discriminació per raó d’orienta-
ció sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 
El procés d’estudi i valoració de la idoneïtat ha d’és-
ser formador, transparent, contradictori i informador, 
d’acord amb l’heterogeneïtat del fet familiar.

3. Els òrgans competents de la Generalitat en matèria 
de família i igualtat, i també els governs locals, po-
den establir programes d’informació dirigits a les fa-
mílies amb l’objectiu de divulgar les diverses realitats 
afectives i de gènere i combatre la discriminació per 
raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió 
de gènere. S’ha d’incidir particularment en la informa-
ció i promoció de la igualtat de tracte de les persones 
LGBTI més vulnerables per raó del gènere i per raó 
de l’edat, com els adolescents, els joves i les persones 
grans, per a garantir el gaudiment total de llurs drets i 
el lliure desenvolupament de llur personalitat en l’àm-
bit familiar.

4. El servei d’atenció integral a què fa referència l’arti-
cle 9, en coordinació amb els governs locals, ha d’aten-
dre les víctimes de discriminació en l’àmbit familiar i 
donar-los suport, especialment en els casos de violèn-
cia masclista o en els casos en què es trobin implicats 
els grups LGBTI.

5. En cas de mort d’un membre d’una parella estable, 
l’altre membre de la parella ha de poder prendre part, 
en les mateixes condicions que en cas de matrimoni, 
en els tràmits i les gestions relatius a la identificació i 
disposició del cadàver, l’enterrament, la recepció d’ob-
jectes personals o qualsevol altre tràmit o gestió que 
siguin necessaris.

6. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’establir els mecanismes necessaris perquè la docu-
mentació administrativa s’adeqüi a les relacions afec-
tives de les persones LGBTI i a l’heterogeneïtat del fet 
familiar.

Títol III. Transidentitat i intersexualitat

Article 23. Persones transgènere i persones 
intersexuals

1. En l’àmbit de les administracions públiques de Ca-
talunya, especialment en l’àmbit educatiu i universita-
ri, s’han d’establir per reglament les condicions perquè 
les persones transgènere i les persones intersexuals si-
guin tractades i anomenades d’acord amb el nom del 
gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin me-
nors d’edat.

2. Les administracions públiques de Catalunya han de 
vetllar, en qualsevol de llurs procediments, pel respec-
te a la confidencialitat de les dades relatives a la iden-
titat de gènere de les persones beneficiàries d’aquesta 
llei.

3. S’ha de garantir, en qualsevol cas, el dret a consul-
ta i a informació específica per a persones transgènere 
i per a persones intersexuals en àmbits com l’accés al 
mercat de treball, els tractaments hormonals i les inter-
vencions quirúrgiques o la salut sexual i reproductiva.

4. Les persones transgènere i les persones intersexuals 
s’han poder acollir al que estableix aquesta llei sense 
que calgui cap diagnòstic de disfòria de gènere ni cap 
tractament mèdic.

Títol IV. Mecanismes per a garantir el dret 
a la igualtat 

Capítol I. Disposicions generals

Article 24. Tutela judicial i administrativa 
del dret a la igualtat de les persones LGBTI

La tutela judicial i administrativa davant les concul-
cacions del dret a la igualtat de les persones LGBTI 
ha de comprendre, segons el cas, l’adopció de totes les 
mesures necessàries adreçades al cessament immediat 
de la discriminació, l’adopció de mesures cautelars, la 
prevenció de violacions imminents o ulteriors, la in-
demnització dels danys i perjudicis causats i el resta-
bliment de la persona perjudicada en el ple exercici del 
seu dret. Es presumeix l’existència de dany moral si la 
discriminació resta acreditada; el dany s’ha de valorar 
atenent les circumstàncies del cas i la gravetat de la le-
sió efectivament produïda.

Article 25. Legitimació per a la defensa 
del dret a la igualtat de les persones LGBTI

1. Tenen la consideració d’interessat en els procedi-
ments administratius en què calgui pronunciar-se res-
pecte d’una situació de discriminació, i sempre amb 
l’autorització de la persona o persones afectades, les 
entitats, associacions i organitzacions legalment cons-
tituïdes que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la 
promoció dels drets humans. Tenen la mateixa consi-
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deració els sindicats, les associacions professionals i 
les organitzacions de consumidors i usuaris.

2. D’acord amb els termes establerts per les lleis pro-
cessals, les entitats, les associacions, les organitzaci-
ons i els sindicats a què fa referència l’apartat 1 estan 
legitimats per a defensar els drets i els interessos dels 
afiliats o associats que ho vulguin així en processos 
judicials civils, contenciosos administratius i socials.

Capítol II. Dret d’admissió

Article 26. Dret d’admissió

1. L’exercici del dret d’admissió no pot comportar en 
cap cas discriminació per raó d’orientació sexual, iden-
titat de gènere o expressió de gènere.

2. La prohibició de discriminació abasta tant les con-
dicions d’accés com la permanència en els establi-
ments, i l’ús i el gaudi dels serveis que s’hi presten. Els 
criteris i les limitacions de les condicions, tant d’accés 
com de permanència, han d’ésser exposats per mitjà de 
rètols visibles col·locats en els llocs d’accés i per altres 
mitjans que es determinin per reglament.

3. Els titulars dels establiments i espais oberts al pú-
blic i els organitzadors d’espectacles i activitats recre-
atives estan obligats a impedir-hi l’accés o a expul-
sar-ne les persones següents, amb l’auxili, si cal, de la 
força pública: 

a) Les persones que violentin de paraula o de fet altres 
persones per raó d’orientació sexual, d’identitat de gè-
nere o d’expressió de gènere.

b) Les persones que duguin i exhibeixin públicament 
símbols, indumentària o objectes que incitin a la vio-
lència, a la discriminació o a l’homofòbia, la bifòbia o 
la transfòbia.

Capítol III. Dret a l’atenció i a la reparació

Article 27. Dret a una protecció integral, real 
i efectiva

Les administracions públiques de Catalunya han de 
garantir a les persones LGBTI que pateixen o es tro-
ben en risc de patir qualsevol tipus de violència o dis-
criminació el dret a rebre de manera immediata una 
protecció integral, real i efectiva.

Article 28. Contravenció de la llei en l’àmbit 
contractual

Són nuls de ple dret les disposicions, els actes o les 
clàusules dels negocis jurídics que constitueixen o 
causen discriminació per raó d’orientació sexual, iden-
titat de gènere o expressió de gènere, i poden donar 
lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la 
legislació vigent.

Article 29. Dret a l’atenció i a l’assistència 
jurídica

Les administracions públiques de Catalunya han d’es-
tablir els mecanismes necessaris per a garantir que les 
persones LGBTI tinguin dret a rebre tota la informa-
ció i assistència jurídica especialitzada relacionada 
amb la discriminació i els diversos tipus de violències 
exercides contra aquestes persones.

Article 30. Inversió de la càrrega de la prova

1. D’acord amb el que estableixen les lleis processals 
i reguladores dels procediments administratius, quan 
la part actora o l’interessat al·leguin discriminació per 
raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió 
de gènere i n’aportin indicis fonamentats, correspon a 
la part demandada, o a qui s’imputi la situació discri-
minatòria, l’aportació d’una justificació objectiva i ra-
onable, suficientment provada, de les mesures adopta-
des i de llur proporcionalitat.

2. Els fets o els indicis pels quals es pot presumir 
l’existència de discriminació per raó d’orientació se-
xual, identitat de gènere o expressió de gènere poden 
ésser provats per qualsevol prova admesa en dret, sens 
perjudici dels procediments que es tramitin i de les 
mesures adoptades a l’empara de les normes d’orga-
nització, convivència o disciplina de les institucions i 
dels serveis públics. També es poden tenir en compte 
proves estadístiques i tests de situació. S’han d’establir 
per reglament les condicions i garanties aplicables.

3. L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a ins-
tància de part, pot sol·licitar informes o dictàmens als 
òrgans competents en matèria d’igualtat.

4. El que estableix l’apartat 1 no és aplicable als pro-
cessos penals ni als procediments administratius san-
cionadors.

Capítol IV. Règim d’infraccions i sancions

Article 31. Concepte d’infracció

1. Són infraccions administratives en l’àmbit dels 
drets de les persones LGBTI les accions o omissions 
tipificades per aquesta llei i compreses dins l’àmbit 
material de competència de la Generalitat o dels ens 
locals de Catalunya, sempre que no constitueixin falta 
o delicte.

2. No es considera discriminació la diferència de 
tracte basada en alguna de les causes establertes per 
aquesta llei derivada d’una disposició, una conducta, 
un acte, un criteri o una pràctica que es pugui justificar 
objectivament per una finalitat legítima i com a mitjà 
adequat, necessari i proporcionat per a assolir-la.

3. Qualsevol discriminació per orientació sexual, 
identitat de gènere o expressió de gènere que tingui 
lloc en l’àmbit laboral, tant en la selecció o la promo-
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ció de personal com en el desenvolupament de les tas-
ques, inclòs l’assetjament, constitueix una infracció i 
ha d’ésser objecte d’investigació i, si escau, de sanció, 
d’acord amb el procediment i la tipificació establerts 
per la legislació laboral.

Article 32. Concurrència amb l’ordre 
jurisdiccional penal

1. No es poden sancionar els fets que ja hagin estat 
sancionats penalment o administrativament, en els su-
pòsits en què s’apreciï identitat de subjecte, fets i fo-
nament.

2. En els casos en què l’òrgan administratiu consideri 
que les infraccions poden ésser constitutives de delic-
te o falta, ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal o a 
l’òrgan judicial competent i suspendre el procediment 
sancionador fins que l’autoritat judicial no dicti sen-
tència ferma o resolució que posi fi al procediment, o 
fins que el Ministeri Fiscal no comuniqui la improce-
dència d’iniciar o de continuar les actuacions. En els 
casos en què no s’estimi l’existència de delicte o falta 
penal, l’òrgan administratiu ha de continuar el proce-
diment sancionador i considerar provats els fets que ho 
hagin estat en seu judicial.

Article 33. Procediment

1. Els òrgans competents per a iniciar, instruir i re-
soldre els expedients sancionadors han d’aplicar la 
normativa de procediment sancionador aplicable als 
àmbits de competència de l’Administració de la Ge-
neralitat, d’acord amb els principis de legalitat, com-
petència, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat, pro-
porcionalitat, prescripció i prohibició de doble sanció.

2. Si l’òrgan competent, durant la fase d’instrucció, con-
sidera que la potestat sancionadora amb relació a la 
presumpta conducta infractora correspon a una altra 
administració pública, ha de posar aquest fet en el seu 
coneixement i li ha de trametre l’expedient corresponent.

Article 34. Infraccions

1. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt 
greus d’acord amb el que estableix aquesta llei, sempre 
que no siguin constitutives de falta o delicte.

2. Les infraccions no poden ésser objecte de san-
ció sense instrucció prèvia de l’expedient pertinent, 
d’acord amb el procediment administratiu.

3. Són infraccions lleus: 

a) Fer servir expressions vexatòries, per qualsevol mit-
jà, que incitin a exercir la violència contra les perso-
nes o llurs famílies, per causa de l’orientació sexual, la 
identitat de gènere o l’expressió de gènere, d’una ma-
nera intencionada.

b) Emetre intencionadament expressions vexatòries que 
incitin a la violència, i tinguin connotacions homofòbi-

ques, bifòbiques o transfòbiques en els mitjans de co-
municació, en discursos o en intervencions públiques.

c) Portar a terme actes que comportin aïllament, re-
buig o menyspreu públic, notori i explícit de persones 
per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere 
o l’expressió de gènere.

4. Són infraccions greus: 

a) Fer servir expressions vexatòries que incitin a exer-
cir la violència contra les persones o llurs famílies, per 
causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o 
l’expressió de gènere, d’una manera intencionada i re-
iterada.

b) Malmetre o destruir objectes o propietats de perso-
nes o de llurs famílies per causa de l’orientació sexual, 
la identitat de gènere o l’expressió de gènere, sempre 
que aquestes accions no constitueixin delicte o falta de 
caràcter penal.

c) Impedir a una persona, d’una manera intencionada, 
la realització d’un tràmit o l’accés a un servei públic 
o establiment obert al públic per causa de l’orientació 
sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere 
d’aquesta persona.

d) Emetre intencionadament i reiteradament expressi-
ons vexatòries que incitin a la violència i tinguin con-
notacions homofòbiques, bifòbiques o transfòbiques 
en els mitjans de comunicació, en discursos o en inter-
vencions públiques.

5. Són infraccions molt greus: 

a) L’assetjament o el comportament agressiu cap a per-
sones o llurs famílies per causa de l’orientació sexual, 
la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

b) Convocar espectacles públics o activitats recreati-
ves que tinguin com a objecte la incitació a l’odi, la 
violència o la discriminació de les persones LGBTI.

6. La discriminació múltiple i la victimització secun-
dària incrementen d’un grau, respecte a cadascuna de 
les causes que hi concorren, el tipus d’infracció esta-
blert per aquesta llei.

Article 35. Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa 
d’una quantia equivalent a l’import mensual de l’in-
dicador de renda de suficiència de Catalunya, corres-
ponent a un període d’entre set dies i tres mesos. Si 
no hi ha reiteració, l’òrgan competent per a imposar la 
sanció pot substituir aquesta sanció per una advertèn-
cia escrita.

2. Per la comissió d’infraccions greus es pot imposar 
una de les sancions següents, o més d’una: 

a) Multa per una quantia equivalent a l’import de l’in-
dicador de renda de suficiència de Catalunya correspo-
nent a un període d’entre tres mesos i un dia i set mesos.
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b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per 
un període d’un any, com a màxim.

c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la 
Generalitat, els seus organismes autònoms i els seus 
ens públics per un període d’un any, com a màxim.

3. Per la comissió d’infraccions molt greus es pot im-
posar una de les sancions següents, o més d’una: 

a) Multa per una quantia equivalent a l’import de ren-
da de suficiència de Catalunya corresponent a un perí-
ode d’entre set mesos i un dia i deu mesos.

b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions per un perí-
ode de dos anys, com a màxim. En cas de reincidència 
o reiteració, la prohibició pot ésser per un màxim de 
cinc anys.

c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la 
Generalitat, els seus organismes autònoms i els seus 
ens públics per un període d’entre un any i un dia i 
tres anys.

4. Per a concretar les sancions que sigui procedent d’im-
posar i, si escau, per a graduar la quantia de les mul-
tes i la durada de les sancions temporals, les autoritats 
competents han de mantenir la proporció adequada 
entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la 
sanció, o les sancions, aplicades a la lesió ocasiona-
da, al nombre de persones afectades, a l’entitat del dret 
afectat i a la naturalesa del deure afectat segons la le-
gislació vigent. S’han de considerar especialment els 
criteris següents: 

a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l’in-
fractor.

b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a per-
sones o béns i la situació de risc creada o mantinguda.

c) La reincidència o la reiteració.

d) La discriminació múltiple i la victimització secun-
dària.

e) La transcendència econòmica i social de la infracció.

f) L’incompliment reiterat dels advertiments o reco-
manacions previs de la Inspecció de Serveis Socials.

g) El caràcter permanent o transitori de la situació de 
risc creada per la infracció.

h) El compliment per iniciativa pròpia de les normes 
infringides, en qualsevol moment del procediment ad-
ministratiu sancionador, si encara no s’ha dictat una 
resolució.

5. L’objectiu de la sanció ha d’ésser la prevenció, la dis-
suasió, la reparació i la correcció dels perjudicis que 
hagi causat o pugui causar la discriminació.

Article 36. Responsables

1. Són responsables de les infraccions tipificades per 
aquesta llei les persones físiques o jurídiques, públi-

ques o privades, que, per acció o omissió, incorren en 
els supòsits d’infracció establerts per aquest capítol.

2. La responsabilitat és solidària quan hi hagi diversos 
responsables i no sigui possible determinar el grau de 
participació de cadascun en la comissió de la infracció.

Article 37. Prescripció

1. Les infraccions tipificades de lleus per aquesta llei 
prescriuen al cap de sis mesos; les tipificades de greus, 
al cap de dotze mesos; i les tipificades de molt greus, 
al cap de divuit mesos.

2. Les sancions imposades a l’empara d’aquesta llei 
prescriuen al cap de tres mesos si són lleus, al cap de 
sis mesos si són greus i al cap de dotze mesos si són 
molt greus.

Article 38. Competència 

1. La competència per a incoar els expedients admi-
nistratius del règim sancionador d’aquesta llei i la im-
posició de les sancions correspon a la persona titular 
de la secretaria general del departament competent en 
matèria de no-discriminació de les persones LGBTI.

2. El Síndic de Greuges pot instar l’òrgan competent 
per a imposar sancions a incoar els expedients per in-
compliment d’aquesta llei per causa d’acció o omissió 
de les administracions públiques.

Article 39. Garantia estadística

1. L’obtenció de dades estadístiques oficials per a l’ela-
boració de polítiques públiques antidiscriminatòries 
en l’àmbit LGBTI s’ha de portar a terme en el marc 
de la legislació catalana en matèria estadística, espe-
cialment pel que fa a la regulació del secret estadís-
tic, en els termes establerts per la normativa catalana 
d’estadística vigent, la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal i la resta de 
normativa aplicable.

2. L’òrgan responsable de coordinar les polítiques 
LGBTI ha d’elaborar i encarregar, i publicar periòdi-
cament, estadístiques i estudis qualitatius relatius es-
pecialment a: 

a) Agressions i discriminacions contra persones LGBTI.

b) Denúncies presentades en virtut d’aquesta llei i de-
núncies penals presentades per delictes en l’àmbit de la 
discriminació o la violència contra persones LGBTI.

c) Resolucions administratives i sentències judici-
als, i el sentit d’aquestes, relacionades amb l’objec-
te d’aquesta llei, en particular les que poden provar 
l’existència de discriminacions indirectes i ajudar a 
elaborar mesures per a polítiques públiques antidiscri-
minatòries.

3. L’òrgan responsable de coordinar les polítiques 
LGBTI pot proposar l’establiment d’acords i convenis 
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amb altres administracions i institucions públiques i 
organitzacions per a donar compliment a l’apartat 2.

Disposicions addicionals

Primera. Coordinació interdepartamental

1. El Govern ha de garantir mecanismes de coordina-
ció entre els departaments de la Generalitat compe-
tents per raó de la matèria perquè duguin a terme les 
polítiques públiques i apliquin els principis establerts 
per aquesta llei.

2. Per a adequar les actuacions d’inspecció adminis-
trativa als principis i les polítiques públiques a què fa 
referència l’apartat 1, els òrgans competents de cada 
departament per raó de la matèria han d’iniciar un es-
tudi del conjunt d’instruments per a l’elaboració d’un 
pla de formació interna adreçat al personal funcionari 
que hagi de portar a terme aquesta activitat.

Segona. Impacte social de la Llei

En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei, l’òrgan que coordini les polítiques 
LGBTI dels diversos departaments de la Generalitat 
ha d’avaluar l’impacte social d’aquesta llei i fer pública 
aquesta avaluació.

Tercera. Cooperació i col·laboració 
entre institucions

1. El Síndic de Greuges, d’acord amb les atribucions 
que li assignen l’Estatut d’autonomia i la Llei 24/2009, 
del 23 de desembre, exerceix les funcions relatives a la 
defensa de drets i llibertats en matèria de no-discrimi-
nació de les persones LGBTI que puguin haver estat 
vulnerats per l’actuació d’institucions, tant públiques 
com privades.

2. El Govern ha de cooperar, en l’àmbit de la no-dis-
criminació de les persones LGBTI, amb els organis-
mes i òrgans competents en la defensa de drets i lli-
bertats, oferir-los tota la informació de què disposi i 
donar-los el suport necessari en llurs actuacions.

3. El Govern ha de proposar un conveni de col-
laboració a l’autoritat judicial, al Ministeri Fiscal i al 
Síndic de Greuges en el termini de sis mesos a comp-
tar de la creació de l’òrgan coordinador de les políti-
ques LGBTI a què fa referència l’article 8.

Quarta. Aprovació d’una llei 
per a la no-discriminació

1. El Govern, en el termini de vuit mesos a comptar de 
la data de publicació d’aquesta llei, ha de trametre al 
Parlament un projecte de llei per a la no-discriminació.

2. La llei per a la no-discriminació ha de regular, des 
d’una perspectiva integral i transversal, mesures des-
tinades a prevenir, eliminar i corregir les diverses 

formes de discriminació en el sector públic i privat, 
d’acord amb les competències que la Generalitat té re-
conegudes, i ha d’establir un règim sancionador que 
contingui la tipificació, la classificació i els criteris de 
graduació de les infraccions relacionades amb les di-
verses formes de discriminació.

3. L’harmonització del règim sancionador de la llei per 
a la no-discriminació i el de la llei present s’ha de fer 
de manera que resti garantit, en tot cas, el nivell de 
protecció de les persones LGBTI.

4. En el cas que la llei per a la no-discriminació creï un 
òrgan per a garantir, millorar i promoure el dret de les 
persones a no ésser objecte de discriminació, aquest 
òrgan pot assumir les polítiques d’atenció, informa-
ció, assessorament i avaluació i la potestat sanciona-
dora que estableix la llei present. L’assumpció d’aques-
tes competències per part del dit òrgan ha de garantir, 
com a mínim, el nivell de protecció i d’actuació en-
front de la discriminació per raó d’orientació sexual, 
identitat de gènere o expressió de gènere que assegura 
la llei present.

Disposicions transitòries

Primera. Vigència del Decret 141/2007

El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, 
Transgèneres i Intersexuals substitueix a tots els efec-
tes el Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes 
i Dones Bisexuals i Transsexuals creat pel Decret 
141/2007, del 26 de juny. Mentre no entri en vigor un 
nou reglament, el dit decret manté la seva vigència en 
tot el que no contradigui aquesta llei.

Segona. Procediment sancionador 

Mentre no s’aprovi un decret que reguli el procedi-
ment sancionador en matèria antidiscriminatòria, 
continua essent aplicable el procediment establert pel 
Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procedi-
ment sancionador d’aplicació als àmbits de competèn-
cia de la Generalitat.

Disposicions finals

Primera. Termini per al desplegament 
reglamentari 

El Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha de 
dictar en el termini d’un any a comptar de l’aprovació 
d’aquesta llei les disposicions reglamentàries que si-
guin necessàries per a aplicar-la i desplegar-la.

Segona. Entrada en vigor i afectacions 
pressupostàries

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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2. Els preceptes el compliment dels quals exigeix la 
realització de despesa amb càrrec als pressupostos de 
la Generalitat tenen efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei dels pressupostos corresponents a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor de la llei present.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 777/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adequació del lloc de treball de les 
agents dels Mossos d’Esquadra embarassades
Tram. 250-00896/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 20, 25.09.2014, DSPC-C 482

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 25 de 
setembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’adequació del lloc de treball de les 
agents dels Mossos d’Esquadra que estiguin embaras-
sades (tram. 250-00896/10), presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Avaluar, amb diàleg amb els representants dels agents 
dels Mossos d’Esquadra, els riscos dels serveis assig-
nats a les agents dels Mossos d’Esquadra embarassa-
des (entre altres, el servei de porta i el d’atenció ciuta-
dana que es duen a terme a les comissaries) que poden 
repercutir negativament en la salut de l’agent o del fe-
tus i, d’acord amb aquesta avaluació, determinar els 
serveis que poden prestar per a garantir la salut de 
l’agent i la del fetus.

b) Vetllar perquè l’adequació del lloc de treball es fa-
ci immediatament després que l’agent hagi comunicat 
que està embarassada.

c) Avaluar en quins casos les agents embarassades han 
d’ésser eximides de dur uniforme.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Pere Aragonès i Garcia Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 778/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’increment urgent d’agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra al barri de la Mariola, de 
Lleida
Tram. 250-01147/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 20, 25.09.2014, DSPC-C 482

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 25 de 
setembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’increment urgent d’agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra al barri de la Mariola, de Lleida 
(tram. 250-01147/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 75581) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 75869).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar i 
fomentar la coordinació entre els operatius dels Mos-
sos d’Esquadra, la policia local i els serveis socials al 
barri de la Mariola, de Lleida, a fi de garantir-hi la se-
guretat.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Pere Aragonès i Garcia Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 779/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el garantiment que el Cos de Mossos 
d’Esquadra actuï com a policia integral
Tram. 250-00403/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 20, 25.09.2014, DSPC-C 482

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 25 de 
setembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució de reafirmació del Cos de Mossos d’Esqua-
dra com a policia integral i de reprovació de les decla-
racions del Ministre de l’Interior que ho qüestionaven 
(tram. 250-00403/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 19423) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 20413) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 20428).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reafirma el caràcter de 
policia integral que l’Estatut d’autonomia reconeix al 
Cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5: 

«La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra té 
com a àmbit d’actuació el conjunt del territori de Cata-
lunya i exerceix totes les funcions pròpies d’un cos de 
policia, en els àmbits següents: 

»a) La seguretat ciutadana i l’ordre públic.

»b) La policia administrativa, que inclou la que deriva-
da de la normativa estatal.

»c) La policia judicial i la investigació criminal, inclo-
ent-hi les diverses formes de crim organitzat i terroris-
me, en els termes que estableixin les lleis».

2. El Parlament de Catalunya reprova les declaracions 
del ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, de 
qüestionament de l’ordenament jurídic vigent que de-
termina el caràcter de policia integral del Cos de Mos-
sos d’Esquadra, ja que considera que el ministre, amb 
la seva actitud de manca de col·laboració i lleialtat ins-
titucional amb el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, ha incomplert les seves obligacions institucionals, 
ha vulnerat el principi de legalitat i ha impedit una co-
ordinació adequada dels cossos policials a Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya lamenta l’actitud de la 
presidenta del Grup Parlamentari Popular d’haver re-
nunciat, per motius aliens a la seguretat, al servei d’es-
corta prestat pel Cos de Mossos d’Esquadra i haver sol-
licitat els serveis de vigilància dels Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat i, per tant, d’haver retirat la confi-
ança en una institució democràtica catalana com és la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a re-
querir al ministre de l’Interior que, en benefici d’un 
adequat servei públic de la seguretat a Catalunya, per 
a donar compliment efectiu a l’article 164.4 de l’Es-
tatut d’autonomia garanteixi la participació del Cos 
de Mossos d’Esquadra en els grups de treball de col-
laboració amb les policies d’altres països i en l’inter-
canvi d’informació.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Pere Aragonès i Garcia Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 780/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les activitats de Plataforma per Cata-
lunya
Tram. 250-00877/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 20, 25.09.2014, DSPC-C 482

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 25 de 
setembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre les activitats de Plataforma per Cata-
lunya (tram. 250-00877/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 55902) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 57440) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 57450).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya, vista la sentència del 
Jutjat de Primera Instància de Sant Boi de Llobregat 
del 20 de desembre de 2013, que indica que les imat-
ges de militants del partit Plataforma per Catalunya 
amb símbols ultres, fent la salutació feixista, «són 
fotografies que el mateix partit ha publicat i amb les 
quals s’ha identificat», insta el Govern a investigar a 
fons les activitats del partit Plataforma per Catalunya i 
les d’altres organitzacions polítiques que puguin ésser 
constitutives de delicte i, en aquest cas, posar-les en 
coneixement de la fiscalia.

2. El Parlament de Catalunya condemna de manera 
contundent les agressions que han tingut lloc a Lleida, 
presumptament motivades per actituds xenòfobes i ra-
cistes, expressa la seva preocupació pels fets, se soli-
daritza amb les víctimes i llurs famílies i insta el Go-
vern a reforçar les actuacions preventives dels Mossos 
d’Esquadra per tal de perseguir i evitar delictes de dis-
criminació, xenofòbia i altres delictes d’odi, tant amb 
relació a persones físiques com a organitzacions i par-
tits polítics que facin ús de discursos xenòfobs en llurs 
activitats.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Pere Aragonès i Garcia Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 781/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els sistemes d’identificació utilitzats 
pels Mossos d’Esquadra arran del conflicte 
de Can Vies, de Barcelona
Tram. 250-01170/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 20, 25.09.2014, DSPC-C 482

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 25 de 
setembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre els sistemes d’identificació utilitzats 
pels Mossos d’Esquadra arran del conflicte de Can Vi-
es, de Barcelona (tram. 250-01170/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li l’informe jurídic que segons el Departament 
d’Interior avala la legalitat dels sistemes d’identifica-
ció utilitzats pels Mossos d’Esquadra arran del con-
flicte de Can Vies.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Pere Aragonès i Garcia Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 782/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el Centre d’Internament d’Estrangers 
de la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 250-01069/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 25, 25.09.2014, DSPC-C 484

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 25 de setembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el Centre d’Interna-
ment d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona 
(tram. 250-01069/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Mixt 
(reg. 68064) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 68791).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reitera la necessitat de 
fer una reconsideració integral de centres com el Cen-
tre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Fran-
ca, de Barcelona, a fi que els drets humans estiguin ga-
rantits, i insisteix en la necessitat que els organismes 
encarregats per llei de garantir el respecte als drets hu-
mans puguin visitar, sense impediments, aquests tipus 
de centre.

2. El Parlament de Catalunya insta el Síndic de Greu-
ges a elaborar un informe sobre la situació dels drets 
humans en el CIE de la Zona Franca, de Barcelona.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar a la Delegació del Govern de l’Estat tota la 
informació sobre els incidents que van ocórrer al CIE 
de Barcelona els dies 31 de desembre de 2013 i 1 i 2 de 
gener de 2014 i els fets posteriors que se’n derivaren.

b) Sol·licitar, per mitjà dels seus representants en la 
Junta de Seguretat, quan aquesta es convoqui, infor-
mació completa sobre l’actuació del Cos Nacional de 
Policia relativa als fets ocorreguts al CIE de Barcelo-
na, que han comportat que tres agents de la Policia Na-
cional hagin estat imputats per suposades agressions 
comeses contra un grup de persones immigrants entre 
els dies 31 de desembre de 2013 i 1 de gener de 2014.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 783/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els serveis de control i vigilància peri-
metral dels centres penitenciaris
Tram. 250-01077/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 25, 25.09.2014, DSPC-C 484

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 25 de setembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la privatització dels 
serveis de control i vigilància perimetral dels centres 
penitenciaris (tram. 250-01077/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 71159).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mante-
nir la posició de no privatitzar ni donar en concessió 
els serveis de control i vigilància perimetral de cap 
dels centres penitenciaris de Catalunya, ni totalment 
ni parcialment.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 784/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la formació i la dotació de personal en 
els jutjats de violència sobre la dona
Tram. 250-01083/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 25, 25.09.2014, DSPC-C 484

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 25 de setembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
dotació necessària de personal per a atendre els jut-
jats de violència de gènere (tram. 250-01083/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Mixt (reg. 69776) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 71158).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer formació a les persones que treballen als jut-
jats per a garantir la perspectiva de gènere en tots els 
processos judicials i, així, assegurar un tracte sensi-
ble i conscient de la situació de les dones que utilitzen 
aquest servei.

b) Mantenir el nombre de places assignades als jutjats 
de violència sobre la dona existents al primer trimestre 
de 2014, i garantir en tot moment, d’acord amb la Sala 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, la plena dotació de personal d’aquests jutjats.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 785/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’aplicació de les taxes judicials
Tram. 250-01133/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 25, 25.09.2014, DSPC-C 484

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 25 de setembre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’aplicació de les taxes 
judicials (tram. 250-01133/10), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
74145).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li un informe per a donar explicacions sobre la re-
implantació de les taxes judicials i els problemes deri-
vats de la doble imposició, estatal i autonòmica.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 786/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la creació d’un registre únic de pare-
lles de fet residents a Catalunya
Tram. 250-01134/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 25, 25.09.2014, DSPC-C 484

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la ses-
sió tinguda el 25 de setembre de 2014, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un 
registre únic de parelles de fet residents a Catalunya 
(tram. 250-01134/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 74146).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Constituir, abans de nou mesos, un registre únic de 
parelles de fet, en què es puguin inscriure totes les pa-
relles de persones residents a Catalunya que ho desit-
gin i que acreditin el compliment de les condicions re-
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querides pels articles 234-1 a 234-14 del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família, i també la dissolució de parelles, sigui quin 
sigui el municipi on visquin.

b) Garantir que el Departament de Justícia, a l’hora 
d’establir i regular el registre a què es refereix la lletra 
a, ho faci amb l’acord previ amb les associacions d’ens 
locals i, si escau, amb l’Administració de justícia, per 
tal que es puguin plaçar delegacions o finestretes d’ac-
cés a la inscripció de la constitució o dissolució de les 
parelles de fet en la major part de municipis de Catalu-
nya, amb la màxima homologació i simplificació dels 
criteris aplicables i dels requisits que cal acreditar.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el finançament 
del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat
Tram. 250-01066/10

Retirada

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de resolució sobre el trasllat de la 
festa de la Comunitat Autònoma de Catalu-
nya al 23 d’abril
Tram. 250-01089/10

Retirada

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de resolució sobre la retirada d’una 
litografia de l’exposició «1714. Memòria grà-
fica d’una guerra» i sobre la destitució de la 
comissària d’aquesta exposició i del comis-
sari dels actes del Tricentenari del 1714
Tram. 250-01091/10

Retirada

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de resolució sobre la pròrroga dels 
subsidis per a habitatge de protecció oficial 
de plans estatals d’habitatge anteriors al del 
2009-2010
Tram. 250-01140/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió 26, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 495.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió 26, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 495.

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
situació laboral dels metges interins de l’Ins-
titut Català d’Avaluacions Mèdiques
Tram. 250-01178/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 202-00065/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 82543).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.10.2014 al 10.10.2014).
Finiment del termini: 13.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.10.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 202-00067/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 82544).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.10.2014 al 10.10.2014).
Finiment del termini: 13.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.10.2014.

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. 82545).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.10.2014 al 10.10.2014).
Finiment del termini: 13.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.10.2014.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a ratificar la designació del 
director adjunt o directora adjunta de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya
Tram. 284-00024/10

Assignació de la Comissió per a tenir les com-
pareixences

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’actualització 
de l’indicador de renda de suficiència de Ca-
talunya
Tram. 250-01252/10

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 81369).
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Proposta de resolució sobre l’elaboració de 
protocols d’avaluació diagnòstica i terapèu-
tica i d’actuació a les escoles amb relació al 
trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
Tram. 250-01256/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).

Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

Proposta de resolució sobre la dotació de les 
estacions de tren de la línia R3 a Osona i el 
Ripollès amb les infraestructures adequades
Tram. 250-01257/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
privatització dels parcs de carreteres de-
pendents de la Generalitat
Tram. 250-01258/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de l’Or-
dre BSF/130/2014, relativa als criteris per a de-
terminar la capacitat econòmica dels beneficia-
ris de les prestacions de servei no gratuïtes
Tram. 250-01259/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa de la línia d’autobús entre Polinyà, 
Santa Perpètua de Mogoda i la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Tram. 250-01260/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.
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Proposta de resolució sobre els ingressos 
extraordinaris dels pressupostos de la Ge-
neralitat del 2014
Tram. 250-01265/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

Proposta de resolució sobre la devolució 
dels imports recaptats amb la taxa de l’euro 
per recepta
Tram. 250-01266/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Humans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.



13 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 408

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 45

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

Proposta de resolució sobre la reposició de 
vehicles als parcs de bombers de Tarragona 
i Reus
Tram. 250-01272/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

Proposta de resolució sobre l’adequació de 
la carretera B-204
Tram. 250-01275/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la carretera C-58 al pas per 
Vacarisses
Tram. 250-01277/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissió de seguiment del compliment dels 
acords adoptats en el debat general sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 250-01281/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista, grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra Unida 

i Alternativa, grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 81032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Carina Mejías Sánchez, portaveu 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

En motiu del Ple específic del Parlament de Catalunya 
sobre l’increment de la Pobresa i les Desigualtats, les 
entitats socials i els professionals del sector sol·liciten 
un compliment de les resolucions aprovades en allò 
que fa referència a l’RMI, beques menjador, depen-
dència, pobresa energètica, habitatge i ocupació, amb 
calendari, avaluació periòdica i el més important, do-
tació de recursos econòmics.
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En aquest sentit, afirmen que les resolucions aprova-
des obren una escletxa de millora en els serveis soci-
als, però que caldrà seguir de prop el seu compliment, 
manifesten que cal un compromís clar, periodificat 
i amb indicadors que permetin fer aquest seguiment 
perquè no acabi sent una oportunitat perduda, sinó un 
punt de partida per frenar la pobresa i les desigualtats 
a Catalunya.

Fan menció expressa a que la prova dels compromi-
sos adquirits estarà en la dotació de recursos, econò-
mics i humans, i que no podran acceptar l’argument 
de que no hi ha diners per portar-los i per tant incom-
plir amb la recuperació de les prestacions vinculades 
a una plaça de residència, l’ampliació a tot l’any de la 
treva energètica, el cobrament de l’RMI per a tothom 
que la tingui aprovada o la partida oberta de beques 
menjador.

També esmenten que a mitjà i llarg termini és neces-
sari apostar més decididament per la prevenció amb 
actuacions transformadores que construeixin estructu-
res i dinàmiques socials equitatives, basades en la re-
distribució de la riquesa mitjançant una fiscalitat justa 
i progressiva i el control del frau.

El passat dia 23 de setembre, els grups parlamentaris 
de CiU i ERC varen rebutjar una proposta de resolu-
ció, on es demanava «la creació Comissió de Segui-
ment –amb representació del Govern de la Generali-
tat de Catalunya, els grups parlamentaris i les entitats 
socials i professionals del sector– dels acords adoptats 
en el Ple específic sobre l’increment de la Pobresa i les 
Desigualtats». Els grups parlamentaris sotasignats van 
rebutjar l’esmena on s’excloïa els grups parlamentaris 
en el seguiment dels acords adoptats en el ple especí-
fic, al ser una de les funcions del parlament el segui-
ment del compliment per part del Govern dels acords 
adoptats en seu parlamentària.

Les entitats socials i els professionals del sector recla-
men, desprès de 7 mesos del ple específic, que el Go-
vern expliqui les polítiques adoptades per fer el segui-
ment dels acords adoptats.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Crear una Comissió de Seguiment dels acords adop-
tats en el Ple específic sobre l’increment de la pobresa 
i les desigualtats socials, que haurà de comptar amb 
les entitats socials, els col·legis de professionals i la re-
presentació dels professionals del sector.

2. Presentar cada 4 mesos, davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, l’estat del compliment 

dels acords adoptats en el ple específic sobre l’incre-
ment de la pobresa i les desigualtats socials.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu del GP PPC; Dolors 
Camats i Luis, portaveu del GP ICV-EUiA; Carina 
Mejías Sánchez, portaveu del GP C’s

Proposta de resolució sobre el servei de trens 
de rodalia en les festes locals de Barcelona
Tram. 250-01282/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 81358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent pel manteniment dels serveis de rodalies fer-
roviàries els dies festius a Barcelona però no a la resta 
de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat dimecres 24 de setembre dia de la Mercè, 
festiu a Barcelona i feiner a la resta del país, el servei 
de rodalies de Renfe a Barcelona ha estat el d’un dia 
festiu, la qual cosa ha causat importants prejudicis als 
usuaris que treballen fora de Barcelona, la majoria.

Les freqüències al matí han estat: a la línia R2 direc-
ció Granollers, a l’estació Clot-Aragó: un tren a les 
7:09h, el següent a les 7: 39h; a la línia R3 direcció 
Granollers, a l’estació de Sagrera, un tren a les 7:14h i 
el següent a les 8:02h; a la línia R4 direcció Terrassa, 
estació Sagrera, un tren a les 6:52 i el següent una hora 
després a les 7:50h sense cap servei.

Són intervals de servei totalment inacceptables per 
usuaris que han d’anar a la feina a les poblacions de la 
Regió metropolitana com un dia laboral normal, amb 
la circumstància afegida que no ha estat comunicat al 
públic que el dia 24 de Setembre es donava servei de 
festiu.

Per contra, el servei a FGC, tot i que s’ha reduït en re-
lació al d’un dia feiner, resulta molt menys lesiu pels 
interessos dels viatgers. D’una freqüència cada 12 mi-
nuts a Sabadell i Terrassa s’ha passat a un servei cada 
20 minuts.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Ge-
neralitat a: 

Que com a gestor del servei de rodalies ferroviàries, 
adopti les mesures oportunes per tal que en dies festius 
a Barcelona però feiners a la resta del territori, Renfe 
Rodalies estableixi un servei de rodalies ferroviàries 
propi de dies feiners per a les línies R3 i R7 i servei 
al menys cada 20 minuts per a les línies R1, R2 i R4.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

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

Proposta de resolució sobre el debat del 
Projecte de decret pel qual s’estableix el rè-
gim jurídic de la utilització confinada, l’alli-
berament voluntari i la comercialització 
d’organismes modificats genèticament a 
Catalunya en la Comissió d’Estudi sobre els 
Organismes Genèticament Modificats
Tram. 250-01283/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 81444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

Per evidents raons que es demostren amb l’increment 
en la producció ecològica dels sectors agraris i rama-
ders de Catalunya, en el Ple monogràfic sobre el Món 
Agrari del passat mes de juliol de 2014, va ser apro-
vada una proposta del nostre grup parlamentari sobre 
el foment de l’agricultura i ramaderia ecològica. Així 
mateix també va ser aprovada una comissió d’estudi 
sobre els Organismes Genèticament Modificats a Ca-
talunya. Entre altres propostes el Parlament va donar 
llum verda a 35 mesures per impulsar el sector agrari.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, va publicar el dia 31 de juli-
ol del 2014, un projecte de Decret amb el que es pre-
tén establir el règim jurídic de la utilització confinada, 
l’alliberament voluntari i la comercialització d’orga-
nismes modificats genèticament, sense cap tipus de 
debat previ amb la societat civil, les entitats que treba-
llen per la sobirania alimentària, els sindicats agraris, 
ni, per descomptat, els grups parlamentaris.

Segons les entitats que han presentat al·legacions al 
mateix decret, com l’Associació de Naturalistes de Gi-
rona «les motivacions oficials que porten a la presenta-
ció d’aquest nou Decret són que l’antic tan sols preveia 
la utilització d’OMG d’espècies vegetals en canvi ara 
es vol ampliar i donar cobertura a tota la tipologia de 
transgènics (microorganismes, animals i plantes). Així 
mateix, es volen modificar les funcions de la Comissió 
Catalana de Bioseguretat per, segons es diu, agilitzar 
els procediments de la utilització confinada i dels alli-
beraments voluntaris amb finalitat diferent de la co-
mercial, és a dir camps d’assaig al medi. Finalment es 
vol crear un registre de transgènics.

Aquesta normativa s’emmarca en el suport dels res-
ponsables de la direcció d’aquest Departament a la 
tecnologia dels transgènics, promovent, defensant i 
alimentant lleis que garanteixen els interessos i el ben-
estar de les corporacions de poder lligades al trans-
gènics. Aquest sector tecnològic és dominat prin-
cipalment per Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow 
Agrosciences, Bayer i Basf entre altres.

Per això s’han utilitzat 4 metodologies en aquest pro-
jecte de Decret per aconseguir aquest objectiu: 

1) Es tracta de regular normativament per desregular, 
és a dir es crea una normativa per donar cobertura le-
gal però sense que entri a fons en la qüestió, és a dir 
deixant-ho obert a l’arbitrarietat i a la discrecionalitat 
o simplement no regulant (aquest és el màxim objectiu 
de les grans corporacions).

2) S’han evitat posar límits i restriccions.

3) La Generalitat assumeix càrregues econòmiques 
que correspondrien assumir a les corporacions promo-
tores de l’OMG.

4) Per justificar la normativa que es vol aprovar es pre-
senten unes memòries generals i d’avaluació d’impac-
tes de les mesures proposades rudimentaris i sense cap 
fonament ni científic, ni tècnic ni legislatiu, és a dir 
sense contingut substantiu, sense informació objecti-
va, sinó merament formal.

Espanya, i en particular Catalunya, han estat la pista 
d’aterratge dels transgènics a Europa i aquesta norma-
tiva s’emmarca en aquesta direcció.»

La publicació del projecte de Decret el dia 31 de juliol 
del 2014, no ha donat temps a la major part de les enti-
tats, sindicats, associacions i plataformes de tot el ter-
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ritori català, estudiar amb serietat i eficiència aquest 
projecte de decret i presentar-ne les al·legacions cor-
responents.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a debatre el Projecte de Decret pel qual s’es-
tableix el règim jurídic de la utilització confinada, 
l’alliberament voluntari i la comercialització d’orga-
nismes modificats genèticament a Catalunya a la Co-
missió d’estudi sobre els Organismes Genèticament 
Modificats.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-01284/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 81584 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, 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

L’escola Quatre Vents de Canovelles ha estat els dar-
rers anys exercint la seva tasca docent en condicions 
precàries. Recentment el Parlament de Catalunya va 
aprovar una Proposta de Resolució que, després de va-
ris intents, ha aconseguit un acord per tal de dotar l’es-
cola d’una reforma en les seves instal·lacions.

El passat 9 de setembre, la Consellera va informar 
mitjançant el control de compliment d’aquesta Resolu-
ció aprovada, la 591/X, que el 8 de maig d’aquest any 
es va adjudicar la redacció del projecte executiu per 
a construcció de la nova escola al Arquitectes Josep 
Camps Povill & Olga Felip Ordis (UTE). A dia d’avui, 
però, i tot i que per calendari el projecte ja s’hauria 
d’haver lliurat, l’escola no té constància d’aquest fet.

Tot i això, els reptes als que s’enfronta l’escola són 
molts i molt diversos. Durant el curs passat el Depar-
tament d’Ensenyament va dur a terme una auditoria 
pedagògica a l’Escola els Quatre Vents i va qualifi-
car-la com a «Centre de Màxima Complexitat» 

Després de demanar propostes a l’equip directiu, el 
Departament d’Ensenyament ha concedit una Tècnica 
de Inserció Social a mitja jornada, el manteniment de 
l’aula d’acollida i l’aplicació de la sisena hora des de 
P3 a 6è curs.

Tenint en compte el nombre total d’alumnes, el resultat 
final és mig professor més per cobrir l’augment d’ho-
res lectives al que ha instat el Departament. A més, 
i davant de la impossibilitat d’implementar la mesu-
ra, el Departament ha insinuat a l’Escola la possibilitat 
d’unificar grups 6è curs –ja de per si amb un nombre 
elevat d’alumnes i en un context, no ho oblidem, de 
màxima complexitat, reconegut pel Departament– per 
a poder cobrir les hores que es necessiten en la nova 
situació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Urgir a l’empresa adjudicatària Arquitectes Josep 
Camps Povill & Olga Felip Ordis (UTE) a presentar 
a la direcció del centre CEIP Quatre Vents el projecte 
executiu de la construcció de la nova escola.

2. Demanar al Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, que presenti i compleixi el ca-
lendari previst, amb la licitació i execució de la cons-
trucció de l’edifici, així com els arranjaments, gestions 
i treballs tècnics necessaris, perquè els alumnes de 
l’escola Els Quatre Vents puguin començar les classes 
a l’edifici nou el primer trimestre del curs 2015-2016.

3. Realitzar una actuació urgent de manteniment i mi-
llora dels mòduls actuals del centre escolar.

4. Dotar l’Escola Quatre Vents de Canovelles dels re-
cursos humans i materials que siguin necessaris per 
a la pràctica de la docència en un context objectiu de 
Màxima Complexitat.

5. Aprovar, en tot cas, la dotació de dues noves places 
de docents a l’Escola Quatre Vents de Canovelles, així 
com una plaça de Tècnic en Inserció Social a jornada 
completa.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Jordi Terrades i Santacreu, dipu-
tats, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
del finançament del dossier i la documen-
tació necessaris per a presentar la candi-
datura del Priorat a patrimoni mundial de la 
UNESCO
Tram. 250-01285/10

Presentació
David Bonvehí i Torras, del grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Oriol Junqueras i vies, del grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Daniel Fernández gonzález, del grup Parlamentari 

Socialista, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan 

Herrera Torres, del grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

Albert Rivera Díaz, del grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del grup Mixt

Reg. 81596 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

David Bonvehí i Torras, Oriol Junqueras i Vies, Da-
niel Fernández González, Alícia Sánchez-Camacho i 
Pérez, Joan Herrera Torres, Albert Rivera Díaz, Quim 
Arrufat Ibáñez, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’abril de 2013 el Parlament de Catalunya aprovava 
una declaració institucional

de suport al Priorat com a Paisatge cultural agrícola de 
la muntanya mediterrània Candidat a Patrimoni Mun-
dial de la Unesco. Al maig de 2013, la Generalitat de 
Catalunya donava el vist-i-plau a l’avantprojecte que 
fonamenta les bases del dossier definitiu, i es fa seva 
la candidatura per tal de defensaria davant del Consejo 
del Patrimonio Histórico de Madrid, que l’ha d’inclou-
re a la llista indicativa de l’Estat espanyol, pas previ a 
la presentació a la Convenció del Patrimoni Mundial.

La candidatura representa una ocasió immillorable que 
té la comarca per preservar el seu paisatge, consolidar el 
territori i les activitats econòmiques què s’hi realitzen.

El passat 30 de maig els diputats i diputades que inte-
gren la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Par-
lament de Catalunya en la visita que van realitzar al 
Priorat van poder visitar i entrevistar-se amb diferents 
representants de la societat civil i càrrecs electes cop-
sant l’ampli suport ciutadà de la candidatura.

Tanmateix se’ls va expressar la necessitat de que el 
Govern de la Generalitat contribueixi econòmicament 
amb les despeses que ocasiona la preparació i elabora-
ció del dossier necessari per presentar la candidatura.

Actualment s’està portant a terme una acció de finan-
çament popular mitjançant un sistema d’apadrinament 
de cada full del dossier.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

A aportar els fons necessaris, en el proper exerci-
ci pressupostari de 201 5 per garantir el finançament 
del dossier i documentació necessaris per presentar la 
candidatura a la Unesco què situarà Catalunya com 
a referent de l’agricultura mediterrània a Europa i el 
món i representarà un motor per al desenvolupament 
econòmic i social del Priorat.

Palau del Parlament, 01 d’octubre de 2014

David Bonvehí i Torras, portaveu a la CAI del GP de 
CiU, Oriol Junqueras i Vies, portaveu a la CAI del 
GP d’ERC, Daniel Fernández González, portaveu a la 
CAI del GP SOC; Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, 
portaveu a la CAI del GP del PPC; Joan Herrera Tor-
res, portaveu a la CAI del GP ICV-EUiA; Albert Rive-
ra Díaz, portaveu a la CAI del GP de C’s; Quim Arru-
fat Ibáñez, portaveu a la CAI del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la suspensió 
cautelar de la regulació de l’activitat boletai-
re a les finques públiques de la Generalitat al 
Parc Natural dels Ports
Tram. 250-01286/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 81598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El 27 de desembre de 2013, el Departament d’Agricul-
tura va fer pública la intenció que la tardor de 2014 es 
pagués a tres indrets de Catalunya escollits a l’atzar: el 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Ripollès i el Parc Na-
tural dels Ports.
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La direcció General va explicar en Junta del Parc Na-
tural dels Ports, que els dos motius principals de la 
regulació són la sobreexplotació del recurs o la forta 
afluència de persones i les deixalles dels boletaires.

Després de l’evolució de la proposta inicial, Agricultu-
ra ha decidit que aquesta tardor es farà una campanya 
informativa i de sensibilització durant la qual les auto-
ritzacions no s’hauran de pagar.

El 80% de persones que hi van a fer rovellons als Ports 
són del territori i aquestes es reparteixen per les mun-
tanyes força escarpades, sense produir una sobreex-
plotació ni deixalles 

No s’ha realitzat cap estudi sobre la capacitat d’aco-
llida d’aquesta afició i no hi ha estudis previs del grau 
d’afectació que determini una sobreexplotació i ente-
nent que el factor més limitant és el clima mediterrani 
i la falta de pluja.

A més, durant la temporada 2012 i 2013 es va realitzar 
una prova pilot al Paratge Natural de Poblet amb una 
recaptació del voltant de 4500 € en un bosc on la vigi-
lància és relativament fàcil. Les despeses de control al 
Parc Natural dels Ports probablement serien més altes 
del diners que se’n podrien traure ja que el control de 
totes les entrades i pistes als Ports, juntament a que 
som zona limítrofa a Castelló i Terol fa que aquesta hi 
hagi molts punts de vigilància.

Tampoc no s’ha tingut en compte a els diferents agents 
i actors (Administració, usuaris, associacions de mico-
logia, bars, restaurants, hotels, empreses de turisme, 
empreses del sector).

Finalment, cal considerar que quan es va crear a Parc 
Natural del Port una de les condicions va ser el man-
teniment de les diferents tradicions per part de la po-
blació, i una d’elles són els bolets i més a les finques 
públiques de la Generalitat.

A cada indret de Catalunya existeixen realitats dife-
rents amb les seves característiques i problemes espe-
cífics, i per tant, no es poden aplicar les mateixes fór-
mules i solucions a cada lloc. La zona dels Ports no és 
productiva ni per les quantitats ni per la regularitat, 
atès que les temporades són molt variables en funció 
de les característiques climàtiques particulars.

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

Proposta de resolució

a. Demanar la suspensió cautelar de la regulació de l’ac-
tivitat boletaire a les finques públiques titulars de la Ge-
neralitat de Catalunya del Parc Natural dels Ports fins 
que no s’arribi a un acord satisfactori amb el territori.

b. Obrir una taula de diàleg amb tots els sector afec-
tats: Propietaris privats, administració local, usuaris, 
associacions de micologia, bars, restaurants, hotels, 

empreses de turisme, empreses del sector, etc, per tal 
de redactar un pla estratègic de dinamització econò-
mica dels Ports

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10

Presentació
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, 
María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari 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 se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola de Pinyana de Balàfia de Lleida és l’única 
d’aquesta província que està íntegrament construïda 
en barracons provisionals. Aquesta situació es manté 
des de fa sis anys, data en que es va crear l’escola. Són 
200 els menors que han de patir aquestes deficiències.

Les mancances són tals com una més que necessària 
sala polivalent a més d’altres elements per al normal i 
digne funcionament de l’escola; mentrestant el depar-
tament d’Ensenyament encara no ha establert un ca-
lendari per la seva construcció.

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: 

–Iniciar amb caràcter urgent i prioritari les obres de 
construcció de l’Escola Pinyana de Lleida.

–Fixar un calendari per la seva execució per tal que la 
seva posada en funcionament sigui el més aviat possible.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, María José García Cue-
vas, diputats, del GP PPC
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius a l’Informe de fiscalit-
zació 5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, corresponent al 2010, i l’Informe de fis-
calització 6/2014, sobre el Compte general de 
les corporacions locals, corresponent al 2012 
Tram. 256-00031/10 i 258-00022/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 81446; 81448; 81450; 81451; 81565 

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 02.10.2014

Propostes de resolució presentades pel GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
81370 i 81448); pel GP de Convergència i Unió (reg. 
81446); pel GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 81449 i 81450); pel GP Socialista (reg. 81451), i pel 
GP del Partit Popular de Catalunya (reg. 81540 i 81565). 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització 6/2014, sobre el Compte General 
de les Corporacions Locals exercici 2012.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 6/2014, sobre el Compte General de les Cor-
poracions Locals exercici 2012 i insta el Govern a 
complir amb celeritat les recomanacions número 8,12 
i 16 de l’apartat 2.2.b de dit informe, donada la seva 
reiteració en diversos informes anuals de fiscalització 
del Compte General de les Corporacions Locals.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 

resolució, subsegüent al debat del procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agència 
Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010 (tram. 256-
00031/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1) Aprova l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre 
l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010 
(tram. 256-00031/10).

2) Respecte a l’apartat 5.3.1, rebutja, atesa la comparei-
xença del Sr. Manel Hernández, exdirector de l’ACA, 
les observacions referides a la Comissió de Seguiment 
i a la responsabilitat comptable i que els fets puguin 
ser perseguibles administrativament i judicialment.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, corresponent al 2010 (tram. 256-
00031/10).

– Informe de fiscalització 6/2014, sobre el Compte ge-
neral de les corporacions locals, corresponent al 2012 
(tram. 258-00022/10).

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00031/10), i insta a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 6/2014, sobre el Compte general de les cor-
poracions locals, corresponent al 2012 (tram. 258-
00022/10) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura incloses a l’apartat 2.2, lletra b), i quan es-
cau, lletra c), de l’informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
6/2014, sobre el Compte general de les corporacions 
locals, corresponent al 2012. (tram. 258-00022/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’l’Informe de fisca-
lització 6/2014, sobre el Compte general de les corpo-
racions locals, corresponent al 2012 i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe que siguin de 
la seva competència.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, correspo-
nent al 2010 (tram. 256-00031/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00031/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, corresponent al 2010 (tram. 256-
00031/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització 5/2014, sobre 
l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010 
(tram. 256-00031/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat, Rafael López i Rueda, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2014, sobre 
el Compte general de les corporacions locals, corres-
ponent al 2012 (tram. 258-00022/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova les conclusions i 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes en rela-
ció a l’Informe de fiscalització 6/2014, sobre el Comp-
te General de les Corporacions Locals, corresponent a 
l’exercici 2012 (tram. 258-00022/10).

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a seguir les recomanacions en relació a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya que 
estableix l’informe de fiscalització 6/2014, sobre el 
Compte General de les Corporacions Locals, corres-
ponent a l’exercici 2012.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio Co-
to Roquet, Rafael López i Rueda, diputats, del GP PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i 
Rueda, diputat, José Antonio Coto Roquet, diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
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resolució, subsegüent al debat del procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agència 
Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010 (tram. 256-
00031/10).

Proposta de resolució

I. Un cop vistos els informes de la Sindicatura de 
Comptes, de la Fiscalia i de la pròpia intervenció de la 
Generalitat, podem afirmar respecte a l’expedient de 
contractació per a la redacció del «Programa de mesu-
res i del pla de gestió del districte de la conca fluvial de 
Catalunya en el període 2008-2009» contingut en el 
punt 4.1 de l’informe 5/2014: 

1. Que els 38 expedients complementaris de l’esmentat 
programa, suposen una fragmentació irregular en con-
tractes menors, formalitzats en un període molt curt 
de temps.

2. Que es van tenir en compte criteris no apropiats 
perquè no tenen relació directa amb l’objecte del con-
tracte.

3. Que, de la concreta configuració de la licitació i la 
seva adjudicació a la UTE, aquesta va poder ser pacta-
da prèviament amb els adjudicataris en detriment de la 
resta de competidors i de l’interès públic.

4. Que la UTE adjudicatària va subcontractar dictà-
mens per valor de 1,4 milions d’euros a les mateixes 
empreses que la componien, quan el límit legal és del 
50%.

5. Que en alguns dels expedients analitzats s’ha posat 
de manifest: 

a) la duplicació de contractes per un mateix servei, 
sense que justifiquin la contractació de despeses com-
plementàries.

b) La falta de justificació clara en l’objecte del con-
tracte.

c) La falta de justificació de l’import abonat per la 
prestació.

d) La realització de tasques de simple obtenció d’in-
formació, en molts casos per internet.

e) La manca de cap procés real d’anàlisi o d’obtenció 
de dades que puguin justificar l’import abonat.

f) L’existència d’informes basats en dades no actualit-
zades i poc fiables.

6. Que de totes aquestes irregularitats, possibles cons-
titutives de delicte, van ser beneficiàries directament 
empreses d’ex alts càrrecs de l’ACA.

7. Que l’adjudicació d’aquests contractes van anar a 
parar a la UTE formada per les mercantils Auditoria 
i Enginyeria, United Reserch Services Espanya i AR-
TENGINY.

8. Que el representant de la UTE era Joan Lluís Quer, 
havia estat gerent de l’ACA (2000-2004) i que en l’ac-
tualitat és president d’Infraestructures de la Generali-
tat de Catalunya.

9. Que l’any en què Quer va comprar accions de l’em-
presa i es va incorporar en el capital va tenir, segons 
informacions aparegudes en mitjans, una facturació 
de sis milions d’euros de la Generalitat.

10. Que, el senyor Josep Bou, excap de Planificació de 
l’ACA, també va participar indirectament en el con-
tracte a través d’ARTENGINY.

11. Que, segons l’informe de la Intervenció General de 
la Generalitat, fins a vuit directius i responsables de 
l’ACA, van intervenir en la suposada tramitació irre-
gular dels expedients de contractació dels mencionats 
serveis.

II. És per això que el Parlament de Catalunya constata: 

1. Que l’adjudicació d’aquests contractes van vulnerar 
els principis de publicitat, transparència, concurrèn-
cia, objectivitat i igualtat que han de regir la contracta-
ció administrativa.

2. Que es pot apreciar evidències que en les contracta-
cions es podrien haver comès els delictes d’ús d’infor-
mació privilegiada, tràfic d’influències, frau, prevarica-
ció, malversació de fons públics i falsedat documental.

III. Per tot això que: 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00031/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar explicacions parlamentàries sobre el 
perquè va retenir durant un any un informe de la Inter-
venció General que afectava a un cas de possible cor-
rupció d’un dels seus actuals alts càrrecs.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a depurar l’existència de possibles responsa-
bilitats polítiques dels responsables de la contractació 
esmentada i a cessar de manera immediata al presi-
dent d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
SAU, el senyor Joan Lluís Quer i Cumsille.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio Co-
to Roquet, Rafael López i Rueda, diputats, del GP PPC
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Informe de la Ponència de la Comissió de Cultura 
i Llengua

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

La Ponència de la Comissió de Cultura i Llengua, no-
menada el dia 20 de març de 2014 i integrada pels di-
putats Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, que n’ha estat designada ponent relatora; Xavier 
Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Juan 
Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; Carina Mejías Sánchez, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez, 
del Grup Mixt, de conformitat amb el que estableix 
l’article 109.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit 
al Palau del Parlament els dies 26 i 30 de juny de 2014. 
Han assessorat la Ponència la lletrada Esther Andreu 
i Fornós i l’assessor lingüístic Enric Tudó Rialp, i l’ha 
assistida la gestora parlamentària Carme Alonso Bel-
monte.

Després d’estudiar la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura (tram. 270-00004/10) i les esmenes 
presentades, d’acord amb l’article 190.1, 2 i 3 del Re-
glament del Parlament, ha establert l’informe següent: 

A tot el text

Recomanacions de la Ponència

La Ponència, a fi de seguir les normes de tècnica nor-
mativa que regeixen per a les lleis de modificació i que 
exigeixen reordenar els articles seguint l’ordre dels 
preceptes de la llei modificada i agrupar en cadascun 
dels articles de la llei modificadora les alteracions que 
afecten un precepte de la llei modificada, recomana 
l’adopció de les esmenes tècniques següents: 

– l’actual article 3 passa a ser el nou article 1.

– l’actual article 4 passa a ser el nou article 2.

– l’actual article 5 desapareix i el seu contingut és re-
ordenat com un apartat 2 i 2 bis del nou article 2.

– l’actual article 1 desapareix i el seu contingut és re-
ordenat com un apartat segon ter i un apartat 3 del nou 
article 2.

– l’actual article 2 desapareix i el seu contingut és re-
ordenat com un nou apartat 4 del nou article 2.

Títol únic. Modificació de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit

Article 1

Text presentat

Article 1. Addició d’un nou punt Segon bis 
a l’apartat 2.1 de l’article 91

S’afegeix un nou punt Segon bis a l’apartat 2.1., que 
regula els productes objecte d’aplicació del tipus del 4 
per cent, amb el text següent: 

«Segon bis. L’entrada a biblioteques, arxius i centres 
de documentació i museus, galeries d’art i pinacote-
ques, teatres, exposicions, visites a monuments i parcs 
naturals.»

Esmenes presentades

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

A l’article 1, Títol únic. Modificació de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, 
d’un incís, que queda redactat de la manera següent: 

«Article 1. Addició d’un nou punt Segon bis a l’apartat 
2.1 de l’article 91

[...] text següent: 

»Segon bis. L’entrada a biblioteques, arxius i centres 
de documentació i museus, galeries d’art i pinacote-
ques, teatres, cinemes, auditoris i sales de música, circ, 
exposicions, visites a monuments i parcs naturals.»

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

Article 1. Addició d’un nou punt Segon bis a l’apartat 
2.1 de l’article 91

S’afegeix un nou punt Segon bis a l’apartat 2.1, que 
regula els productes objecte d’aplicació del tipus del 4 
per cent, amb el text següent: 

«Segon bis. L’entrada a biblioteques, arxius i centres 
de documentació, galeries d’art i pinacoteques, espec-
tacles, teatres, circs, fires, concerts, museus, parcs zo-



13 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 408

3.10.65. TRAMITACIONS EN CURS 56

ològics, sales cinematogràfiques, exposicions, visites a 
monuments i jaciments, parcs naturals i altres mani-
festacions i locals similars de caràcter cultural.»

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

A l’article 1

«Article 1. Addició d’un nou punt Segon bis a l’apartat 
2.1 de l’article 91

S’afegeix un nou punt Segon bis a l’apartat 2.1., que 
regula els productes objecte d’aplicació del tipus del 4 
per cent, amb el text següent: 

«Segon bis. L’entrada a biblioteques, arxius i centres de 
documentació i museus, galeries d’art i pinacoteques, 
teatres, sales de concerts, exposicions culturals, visites a 
monuments i jaciments arqueològics i parcs naturals.»»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De l’article 1, que addiciona un punt 2n.bis, a l’apartat 
2.1, de l’article 91 de la llei 37/1992, de 28 de desem-
bre, de l’impost sobre el valor afegit. nova redacció: 

«Article 1. [...]

[...]

2n. bis). Tots els productes i les activitats culturals.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes núm. 1, 2, 3 i 4 i el text 
del Projecte que consisteix a redactar el segon incís de 
l’article 1 de la manera següent: «Segon bis. L’entra-
da a biblioteques, arxius i centres de documentació, a 
museus, galeries d’art, pinacoteques i sales d’exposici-
ons, a funcions de teatre, de circ i d’altres arts escèni-
ques, a concerts i espectacles musicals, a projeccions 
cinematogràfiques, a monuments i jaciments, a parcs 
naturals, a fires i altres manifestacions culturals i, en 
general, a espais i locals en què tinguin lloc activitats 
similars de caràcter cultural.»

Article 2

Text presentat

Article 2. Addició d’un nou punt Quart 
a l’apartat 2.2. de l’article 91

S’afegeix un nou punt Quart a l’apartat 2.2., que regula 
les prestacions de serveis objecte d’aplicació del tipus 
del 4 per cent, amb el text següent: 

«Quart. Serveis prestats per artistes persones físi-
ques.»

Esmenes presentades

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’Article 2, Títol únic. Modificació de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Va-
lor Afegit, d’un incís, que queda redactat de la manera 
següent: 

«Article 2. Addició d’un nou punt Quart a l’apartat 2.2. 
de l’article 91

[...] el text següent: 

»Quart. Serveis prestats per artistes persones físiques, 
empreses i entitats culturals.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 2

«Article 2. Addició d’un nou punt Quart a l’apartat 2.2. 
de l’article 91

S’afegeix un nou punt Quart a l’apartat 2.2., que regula 
les prestacions de serveis objecte d’aplicació del tipus 
del 4 per cent, amb el text següent: 

«Quart. Serveis prestats per artistes persones físiques, 
sens perjudici d’allò establert a l’article 20.1.26 d’aques-
ta Llei 37/1992.»»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

De l’article 2, que addiciona un punt 4art., a l’apartat 
2.2, de l’article 91 de la llei 37/1992, de 28 de desem-
bre, de l’impost sobre el valor afegit. nova redacció: 

«Article 2. [...]

[...]

4art. Tots els serveis que en derivin dels productes i ac-
tivitats culturals.» 

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes núm. 5, 6 i 7 i el text del 
Projecte que consisteix a redactar l’incís que comen-
ça en «Quart» i acaba en «físiques» de la manera se-
güent: 
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«4t. Tots els serveis que derivin de productes i activi-
tats culturals que siguin prestats per artistes, empre-
ses i entitats culturals, sens perjudici del que estableix 
l’article 20, apartat 1, número 26è.»

Article 3

Text presentat

Article 3. Supressió del punt Sisè de l’apartat 
1.2. de l’article 91

Es suprimeix el punt Sisè de l’apartat 1.2., que regula 
els productes objecte d’aplicació del tipus del 10 per 
cent, que diu: «L’entrada a biblioteques, arxius i cen-
tres de documentació i museus, galeries d’art i pina-
coteques»

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Addició de nous articles

8 Esmena núm. 8
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Es suprimeix i s’addiciona un incís a l’article 91, apar-
tat Dos.1.2º lletra c de la Llei 37/1992, de 28 de de-
sembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, que queda 
redactat de la manera següent: 

«c) Els productes informàtics gravats [...] 

Es consideraran compresos en aquest número els àlbums, 
partitures, llibres en suport digital, mapes i quaderns de 
dibuix, excepte els articles i aparells electrònics.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

S’addiciona un nou punt 1.2ºbis a l’apartat Dos.1.2º) 
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost so-
bre el Valor Afegit, que queda redactat de la manera 
següent: 

«Dos.1.2º bis) S’aplicarà a l’adquisició d’instruments 
musicals i demès objectes o instruments necessaris per 
a l’exercici de l’expressió artística de qualsevol disci-
plina»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

S’addiciona un nou punt 1.2ºter a l’apartat Dos.1.2º) 
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost so-
bre el Valor Afegit, que queda redactat de la manera 
següent: 

«Dos.1.2º ter) Les importacions d’objectes d’art, anti-
guitats i objectes de col·lecció, qualsevol que sigui l’im-
portador dels mateixos, i les donacions d’objectes d’art 
realitzades per les següents persones: 

1.º Pels seus autors o drethabients.

2.º Per empresaris o professionals distints dels reve-
nedors d’objectes d’art a que es refereix l’article 136 
d’aquesta Llei, quan tinguin dret a deduir íntegrament 
l’Impost suportat per repercussió directa o satisfet en 
l’adquisició o importació del mateix bé.

3.º Les adquisicions intracomunitàries d’objectes d’art 
quan el proveïdor dels mateixos sigui qualsevol de les 
persones a què es refereixen els números 1.º i 2.º del nú-
mero 4 precedent.»

11 Esmena núm. 11

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

Es suprimeix tot el punt 4 de l’article 91, apartat Uno.4. 
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost so-
bre el Valor Afegit, que queda redactat de la manera 
següent: 

«4. Las importaciones de objetos de arte, antigüedades 
y objetos de colección, cualquiera que sea el importa-
dor de los mismos, y las entregas de objetos de arte re-
alizadas por las siguientes personas: 

1.º Por sus autores o derechohabientes.

2.º Por empresarios o profesionales distintos de los re-
vendedores de objetos de arte a que se refiere el artículo 
136 de esta Ley, cuando tengan derecho a deducir ín-
tegramente el Impuesto soportado por repercusión di-
recta o satisfecho en la adquisición o importación del 
mismo bien.»

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Es suprimeix tot el punt 5 de l’article 91, apartat Uno.5. 
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost so-
bre el Valor Afegit, que queda redactat de la manera 
següent: 

«5. Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de 
arte cuando el proveedor de los mismos sea cualquiera 
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de las personas a que se refieren los números 1.º y 2.º 
del número 4 precedente.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 8 
i 9 amb sengles esmenes tècniques que consisteixen a: 

– a l’esmena núm. 8, el fragment que se suprimeix és 
«articles i».

– a l’esmena núm. 9, s’ha de substituir l’expressió «de-
més» per l’expressió «altres».

Disposició final. Entrada en vigor

Text presentat

Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent a la seva 
publicació al diari oficial.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

exposició de motius

Text presentat

L’increment del 21% de l’IVA cultural que el govern 
espanyol va dur a terme el juliol del 2012 va compor-
tar que aquesta taxa hagi pujat d’un 8% a un 21% en 
l’àmbit de la cultura. Aquesta pujada es tradueix en un 
increment del 162% de la taxa, i fa que l’estat espanyol 
disposi de l’IVA cultural més alt dels 17 països de l’eu-
rozona. A la majoria d’estats del nostre entorn, l’IVA 
cultural oscil·la al voltant del 7%, una franja on l’estat 
espanyol es movia abans d’aquesta dramàtica pujada.

Paradoxalment, la crisi havia fet que determinats sec-
tors culturals s’haguessin vist reforçats, ja que el con-
sum d’oci més car havia baixat en benefici de l’oci de 
proximitat, sovint ubicat en el món de la cultura. Però 
aquesta pujada de l’IVA no tan sols ha trencat aquesta 
dinàmica, sinó que ha provocat una baixada general 
del consum cultural, i ha afectat molt negativament un 
sector feble de per si.

El sector més afectat per la pujada de l’IVA és el de les 
arts escèniques, un dels que fins ara havia resistit més 
bé la crisi. Concretament, el teatre ha patit, durant el 
2012, una caiguda del 30% dels espectadors respecte 
del 2011. Sectors com la dansa, l’òpera i la música en 

viu també han notat molt la reducció del nombre d’as-
sistents, que ha arribat al 25%. Els teatres i les sales de 
concerts han de fer esforços i implantar mesures prou 
imaginatives perquè la gent torni a omplir les sales.

Per això considerem que és necessari aplicar el tipus 
d’IVA superreduït del 4% a totes les activitats i pro-
ductes culturals, així com a tots els serveis que se’n 
derivin. D’aquesta manera facilitarem l’accés universal 
a la cultura, donarem sortida a les capacitats crea tives 
del sector, i enfortirem les indústries culturals per tal 
que esdevinguin un dels motors econòmics del país.

El Conca mateix també aposta per aquest tipus d’IVA, 
i va aprovar reclamar a l’estat espanyol l’aplicació d’un 
IVA superreduït del 4% per a tots els àmbits del con-
sum cultural, d’acord amb les inquietuds del sector 
cultural i en coherència amb la informació recollida 
en l’Informe anual de la cultura que va presentar el 
mes de març al Parlament de Catalunya.

Esmenes presentades

13 Esmena núm. 13
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Exposició de motius

«[...] dramàtica pujada.

Paradoxalment, la crisi havia fet que determinats sec-
tors culturals s’haguessin vist reforçats, ja que el con-
sum d’oci més car havia baixat en benefici de l’oci de 
proximitat, sovint ubicat en el món de la cultura. Però 
aquesta pujada de l’IVA no tan sols ha trencat aquesta 
dinàmica, sinó que ha provocat una baixada general del 
consum cultural, i ha afectat molt negativament un sec-
tor feble de per si.

El sector més afectat per la pujada de l’IVA és el de les 
arts escèniques, un dels que fins ara havia resistit més 
bé la crisi. Concretament, el teatre ha patit, durant el 
2012, una caiguda del 30% dels espectadors respecte 
del 2011. Sectors com la dansa, l’òpera i la música en 
viu també han notat molt la reducció del nombre d’as-
sistents, que ha arribat al 25%. Els teatres i les sales de 
concerts han de fer esforços i implantar mesures prou 
imaginatives perquè la gent torni a omplir les sales

L ‘anormalitat d’aquest tipus impositiu en el marc eu-
ropeu, a més de suposar una dificultat afegida al sec-
tor, és un greu desavantatge comparatiu en un món on 
la cultura respon a lògiques que superen les fronteres 
estatals.

La cultura és un bé públic que cal preservar i acostar a 
tota la població en les millors condicions possibles. En 
aquest sentit, les polítiques fiscals aplicades al sector 
poden suposar una barrera d’accés important. Com 
s’ha pogut comprovar, l’augment de l’IVA a productes i 
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serveis culturals ha suposat un descens molt important 
d’espectadors i facturació en totes les manifestacions 
de cultura en viu i en sales de cinema, així com dificul-
tats en la creació i la producció.

En un context de transformació dels models de con-
sum cultural, de necessitat d’adaptació a les noves rea-
litats, de dificultats pròpies de les dinàmiques culturals 
a les que el sector ha de fer front, el que s’espera dels 
poders públics és un acompanyament i polítiques de 
suport i foment perquè la cultura, segueix arribant al 
màxim de població possible.

Per això considerem [...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre l’esmena núm. 13 i el text del Projecte 
que consisteix a modificar els dos paràgrafs que co-
mencen per «Paradoxalment, la crisi...» i acaben a «...
la gent torni a omplir les sales.» que quedaran redac-
tats de la manera següent: «La anormalitat d’aquest ti-
pus impositiu en el marc europeu, a més de comportar 
una dificultat afegida per al sector cultural, és un greu 
desavantatge comparatiu en un món en què la cultura 
respon a lògiques que depassen les fronteres estatals. 
Paradoxalment, la crisi havia fet que determinats sec-
tors culturals s’haguessin vist reforçats, ja que el con-
sum d’oci més car havia baixat en benefici de l’oci de 
proximitat, sovint situat dins el món de la cultura. Però 
aquesta pujada de l’IVA no tan sols ha trencat aquesta 
dinàmica, sinó que ha provocat també una baixada ge-
neral del consum cultural, i ha afectat molt negativa-
ment un sector intrínsecament feble.

»La cultura és un bé públic que cal preservar i que cal po-
sar a l’abast de tota la població en les millors condicions 
possibles. En aquest sentit, les polítiques fiscals aplicades 
al sector poden resultar una barrera important per a l’ac-
cés a la cultura. Com s’ha pogut comprovar, l’augment 
de l’IVA als béns i serveis culturals ha comportat un des-
cens molt important del nombre d’espectadors i del vo-
lum de facturació en totes les manifestacions de cultura 
en viu i en les sales de cinema, i també ha comportat difi-
cultats per a la creació i la producció de cultura.

»En un context en què els models de consum cultural 
estan en transformació i en què el sector s’ha d’adap-
tar a les noves realitats i ha d’encarar les dificultats 
pròpies de les dinàmiques culturals, pertoca als poders 
públics de fer una tasca d’acompanyament i d’aplicar 
polítiques de suport i de foment perquè la cultura con-
tinuï arribant al màxim nombre de població possible.»

Títol de la proposta

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014

Àngels Ponsa i Roca, GP CiU; Teresa Vallverdú Al-
bornà, GP ERC; Xavier Sabaté i Ibarz, GP SOC; Juan 
Milián Querol, GP PPC; Marc Vidal i Pou, GP ICV-
EUiA; Carina Mejías Sánchez, GP C’s; Quim Arrufat 
Ibáñez, Grup Mixt

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

Dictamen de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

A la presidenta del Parlament

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 25 de setembre de 2014, ha estudiat el text 
de la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’Estatut orgànic del Mi-
nisteri Fiscal (tram. 270-00005/10) i l’Informe de la 
Ponència.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifi-
cacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’esta-
blir el dictamen següent: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei orgànica 
de modificació de la Llei orgànica del Poder 
Judicial i altres normes connexes, en matèria 
de drets lingüístics en l’àmbit de la justícia

Preàmbul

I

Per a fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans cal 
que els servidors públics que presten serveis en una 
comunitat autònoma amb llengua pròpia acreditin el 
coneixement de l’idioma. Això no tan sols deriva del 
caràcter oficial de l’idioma, sinó també del principi 
d’eficàcia de l’Administració, que, sens dubte, no pot 
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acomplir correctament la seva activitat si desconeix 
una cosa tan imprescindible i elemental com l’idioma 
propi del territori.

La garantia d’un servei de la justícia eficient ha d’in-
cloure de manera ineludible l’accés dels ciutadans a 
l’Administració en la llengua que els és pròpia. L’orali-
tat i la immediatesa de l’activitat dels jutjats i tribunals 
en llur relació amb els ciutadans fan de la llengua una 
eina essencial de servei públic.

L’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia consagra el dret 
d’opció lingüística dels ciutadans, els quals tenen dret 
en les relacions amb les institucions, les organitzaci-
ons i les administracions públiques de Catalunya a uti-
litzar la llengua oficial que elegeixin. L’Administració 
de justícia no pot quedar-ne al marge. En aquest sentit, 
l’apartat 2 del mateix precepte estatutari constata for-
malment aquest dret, tot proclamant que totes les per-
sones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que ele-
geixin en totes les actuacions judicials. Per a assegurar 
l’efectivitat d’aquest dret, l’apartat 3 estableix l’obliga-
ció de jutges i magistrats, fiscals i personal al servei 
de l’Administració de justícia d’acreditar, per a prestar 
serveis a Catalunya, un nivell de coneixement adequat 
i suficient de les llengües oficials que els faci aptes per 
a complir les funcions pròpies de llurs llocs de treball. 
Aquesta exigència d’acreditació del coneixement de 
les dues llengües oficials, com a conseqüència, d’altra 
banda, del principi inherent a la cooficialitat del cata-
là, resulta així mateix del que estableix l’article 102.1 
i 4 de l’Estatut.

A més de l’Estatut d’autonomia, cal referenciar l’im-
portant contribució de Catalunya a l’impuls de ratifi-
cació de la Carta europea de les llengües regionals o 
minoritàries, que Espanya ratificà a l’abril del 2001 i 
que entrà en vigor a l’agost d’aquell mateix any. Cal 
fer referència concretament a l’article 9 de la Carta, 
que garanteix a l’acusat o al demandat el dret d’expres-
sar-se en la seva llengua regional o minoritària i esta-
bleix que els requeriments i les proves, escrites o orals, 
no han d’ésser considerats inadmissibles per l’únic 
motiu d’ésser formulades en una llengua regional o 
minoritària. A més, afegeix la necessitat de no rebutjar 
els documents jurídics elaborats dins de l’Estat pel fet 
d’estar redactats en una llengua regional o minoritària.

El cert és que, si bé en l’àmbit de les administraci-
ons públiques s’han articulat solucions a la pluralitat 
lingüística, la realitat demostra que l’Administració 
de justícia ha restat, en aquest sentit, com un reduc-
te aïllat, poc permeable a la utilització de les llengües 
oficials altres que el castellà, i això a pesar que l’arti-
cle 231 de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del 
poder judicial, va reconèixer les altres llengües com a 
llengües oficials en l’Administració de justícia i en va 
habilitar l’ús en totes les actuacions judicials.

La valoració com a simple mèrit del coneixement de 
l’idioma propi de les comunitats autònomes que esta-

bleixen els articles 110.2.h, 216 bis.3.2.d, 341, 431.2.f i 
450.4 de la Llei orgànica 6/1985 no contribueix a ga-
rantir el dret efectiu a usar-lo. Aquesta garantia només 
resta avalada si jutges i magistrats, fiscals, secretaris 
judicials i el personal al servei de l’Administració de 
justícia coneixen i dominen la llengua de manera efec-
tiva. I això només s’assoleix si el coneixement de la 
llengua s’exigeix com a requisit imprescindible per a 
proveir places en el territori de la comunitat respec-
tiva.

II

Per aquest motiu, cal fer una nova redacció dels pre-
ceptes de la Llei orgànica 6/1985 que fan referència 
al coneixement i a l’ús de les llengües oficials per part 
de jutges i magistrats, secretaris judicials i personal 
al servei de l’Administració de justícia destinats a les 
comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia. 
La modificació proposada comprèn, així mateix, els 
membres del Ministeri Fiscal, pel que fa a la provisió 
de places a les fiscalies amb seu en comunitats autòno-
mes amb idioma oficial propi. Per tant, cal modificar 
també l’article 36.6 de la Llei de l’Estat 50/1981, del 30 
de desembre, de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, 
que n’estableix la valoració només com a mèrit.

En un altre ordre de consideracions, per a equiparar 
el tractament jurídic de les dues llengües oficials a ca-
da comunitat autònoma, es proposa una nova redacció 
de l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, que elimi-
na el principi segons el qual el castellà és la llengua 
pròpia de l’Administració de justícia i el substitueix 
pel principi general que els jutges i altres funcionaris 
puguin utilitzar qualsevol de les llengües oficials. No 
obstant això, atenent el dret d’opció lingüística, aquest 
caràcter potestatiu té un límit, que és la utilització de 
l’idioma emprat pels ciutadans que es relacionen amb 
l’Administració de justícia, els quals tenen dret a rebre 
notificacions i altres comunicacions en la llengua que 
escullin, sense que hom pugui al·legar desconeixement 
de l’idioma que pugui comportar dilacions del proce-
diment.

L’article 9 de la Carta europea de les llengües regio-
nals o minoritàries estableix, entre altres obligacions, 
la d’assegurar que els òrgans jurisdiccionals menin els 
procediments en les llengües regionals o minoritàries 
si ho demana qualsevol de les parts.

Així mateix, el Consell de Ministres del Consell d’Eu-
ropa, basant-se en un informe del Comitè d’Experts, 
va emetre el 24 d’octubre de 2012 la Recomanació 
CM/RecChL(2012)6, sobre l’aplicació de la Carta eu-
ropea de les llengües regionals o minoritàries a Es-
panya, en què es fan un conjunt de recomanacions a 
l’Estat espanyol amb vista al compliment de la Carta, 
entre les quals destaquen: modificar el marc normatiu 
per a garantir que en els processos judicials, penals, 
civils i administratius es pugui atendre en les llengües 
cooficials a demanda d’una de les parts; adoptar les 
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mesures jurídiques i pràctiques necessàries per a ga-
rantir que una proporció adequada del personal judi-
cial de les comunitats autònomes tingui un domini 
suficient de les llengües de la seva comunitat; revisar 
l’organització de la selecció i de la formació del per-
sonal dels serveis de l’Administració de l’Estat per a 
vetllar perquè una proporció adequada del personal de 
les comunitats autònomes tingui un domini suficient 
de les llengües de la seva comunitat; assegurar la pre-
sència de totes les llengües regionals o minoritàries en 
els serveis públics de l’Estat, i assegurar la presència 
de totes les llengües regionals o minoritàries en l’ofer-
ta dels serveis de sanitat.

III

Escau, així mateix, completar la modificació de la Llei 
orgànica del poder judicial amb la modificació de la 
Llei orgànica 5/1995, del tribunal del jurat; de l’Estatut 
orgànic del Ministeri Fiscal, i de la Llei d’enjudicia-
ment civil. En el primer cas es modifica l’article 2 de 
la Llei orgànica 5/1995 per a garantir que les persones 
a les quals correspon d’exercir la funció de jurats en 
una comunitat autònoma amb llengua pròpia en tin-
guin com a mínim un coneixement bàsic. Pel que fa 
als membres del Ministeri Fiscal, atès que la regulació 
actual estableix que se’ls valori només com a mèrit el 
coneixement de l’idioma oficial propi de les comuni-
tats autònomes que en tenen, cal fer una nova redacció 
de l’article 36.6 de la Llei 50/1981, del 30 de desem-
bre, per la qual es regula l’Estatut orgànic del Ministe-
ri Fiscal. Finalment, també cal modificar l’article 142 
de la Llei d’enjudiciament civil amb l’objectiu d’adap-
tar-lo a la nova redacció de l’article 231 de la Llei orgà-
nica del poder judicial.

La reforma, en definitiva, intenta garantir el dret lin-
güístic dels ciutadans que utilitzen els serveis de l’Ad-
ministració de justícia, entès com un dret vinculat al 
dret a la tutela efectiva que consagra l’article 24 de la 
Constitució.

Article 1. Modificació de l’article 201 de la 
Llei orgànica 6/1985

Es modifica l’article 201 de la Llei orgànica 6/1985, 
de l’1 de juliol, del poder judicial, al final de l’apartat 
3 del qual s’afegeix un paràgraf amb el text següent: 

«En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, un nivell de coneixement adequat i suficient 
d’aquests és un requisit per al nomenament i l’adjudi-
cació de les suplències.» 

Article 2. Modificació de l’article 216 bis.3 de la 
Llei orgànica 6/1985

Es modifica la lletra d de l’apartat 2 de l’article 216 
bis.3 de la Llei orgànica 6/1985, que resta redactada de 
la manera següent: 

«d) En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, un nivell de coneixement adequat i suficient 
d’aquests és un requisit per a la comissió.»

Article 3. Modificació de l’article 231 de la Llei 
orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 231

»1. En totes les actuacions judicials, tant en manifesta-
cions orals com escrites, els jutges, els magistrats, els 
fiscals, els secretaris judicials i els altres funcionaris 
de jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma on presten 
servei. No obstant això, amb independència de la llen-
gua emprada en les actuacions, les comunicacions dels 
òrgans judicials amb les autoritats, les administracions 
i els ciutadans s’han de fer en la llengua pròpia de la 
comunitat autònoma.

»2. Les parts, els representants i els qui els dirigei-
xin, com també els testimonis i els perits, poden uti-
litzar qualsevol de les llengües oficials dins el territori 
on tinguin lloc les actuacions, tant en manifestacions 
orals com escrites. També poden utilitzar qualsevol de 
les llengües oficials del territori on hagin tingut lloc 
els fets o s’hagin produït els actes objecte del proce-
diment si, per raons d’ordre jurisdiccional, les actua-
cions judicials tenen lloc, en tot o en part, davant de 
tribunals amb seu en altres àmbits territorials que no 
tenen com a oficial alguna de les llengües que ho són 
en el d’origen.

»3. Les parts tenen dret a rebre les notificacions i les 
altres comunicacions oficials de l’Administració de 
justícia en la llengua oficial que vulguin i a ésser-hi in-
formades de tot allò que els afecti. L’al·legació de des-
coneixement de la llengua oficial emprada no pot sig-
nificar en cap cas la dilació del procés. S’entén que no 
n’hi ha quan la traducció de les actuacions escrites es 
notifica en el termini de cinc dies hàbils.

»4. Si les circumstàncies ho requereixen, en les actua-
cions orals pot actuar d’intèrpret qualsevol funcionari 
al servei de l’Administració de justícia que tingui co-
neixements suficients d’ambdues llengües oficials, un 
intèrpret jurat o qualsevol persona coneixedora de la 
llengua utilitzada.

»5. Les actuacions judicials fetes i els documents pre-
sentats en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma 
tenen, sense necessitat de traducció al castellà, plena 
validesa i eficàcia. Per als casos en què les actuaci-
ons judicials i els documents presentats en la llengua 
oficial pròpia d’una comunitat autònoma hagin de te-
nir efectes davant dels òrgans jurisdiccionals situats en 
una altra comunitat que no tingui la mateixa llengua 
pròpia o davant d’òrgans amb jurisdicció en tot el ter-
ritori de l’Estat, el Ministeri de Justícia o l’òrgan com-
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petent de la comunitat autònoma on sigui l’òrgan ju-
dicial receptor ha de preveure, si cal, els mecanismes 
per a traduir-los a càrrec seu. En cap cas no s’ha de 
requerir la traducció dels poders generals per a plets 
i dels altres documents que acreditin la representació 
processal si l’òrgan d’instància els ha considerats sufi-
cients, llevat que el motiu del recurs sigui la suficièn-
cia de la representació.»

Article 4. Modificació de l’article 278 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica el punt 3r de l’apartat 1 de l’article 278 de 
la Llei orgànica 6/1985, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

«3r. Si la comunicació que conté la sol·licitud de coo-
peració no compleix els requisits d’autenticitat sufici-
ent o està redactada en un idioma que no és el castellà 
o la llengua oficial pròpia de la comunitat autònoma 
on radica l’òrgan judicial al qual es demana la coope-
ració.»

Article 5. Modificació de l’article 311 de la Llei 
orgànica 6/1985 

Es modifica el darrer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 
311 de la Llei orgànica 6/1985, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Les persones que cobreixen vacants en comuni-
tats autònomes que tenen més d’una llengua oficial o 
dret civil propi han de tenir un nivell de coneixement 
adequat i suficient de la llengua i el dret civil propi 
d’aquestes comunitats.» 

Article 6. Modificació de l’article 313 de la Llei 
orgànica 6/1985

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 313 de la Llei or-
gànica 6/1985, al final del qual s’afegeix un paràgraf 
amb el text següent: 

«En els concursos de mèrits a què fa referència l’arti-
cle 311, és determinant per a obtenir una plaça al ter-
ritori d’una comunitat autònoma amb llengua i dret 
propis un nivell de coneixement de la llengua, oral i 
escrit, i del dret propis adequat i suficient per al com-
pliment de les funcions judicials. Sens perjudici d’ai-
xò, és aplicable, si escau, el que disposa el darrer parà-
graf de l’article 341 als qui obtinguin una plaça en un 
òrgan situat en una comunitat autònoma amb llengua 
i dret propis.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 313 de la Llei or-
gànica 6/1985, al final del qual s’afegeix un paràgraf 
amb el text següent: 

«Per a la provisió de vacants radicades en el territori 
de les comunitats autònomes amb llengua i dret pro-
pis, el coneixement adequat i suficient d’aquests és re-
quisit de participació en els concursos de mèrits.»

Article 7. Modificació de l’article 315 de la Llei 
orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 315 de la Llei orgànica 6/1985, al 
qual s’afegeix un segon paràgraf amb el text següent: 

«En tot cas, en els concursos per a proveir vacants en 
el territori de les comunitats autònomes amb llengua 
pròpia i, si escau, amb dret propi, un nivell de coneixe-
ment adequat i suficient d’aquests s’ha d’exigir com a 
requisit de participació.»

Article 8. Modificació de l’article 341

de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 341 de la Llei orgànica 6/1985, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 341

»1. Per a la provisió de les places de president dels tri-
bunals superiors de justícia i de les audiències, en les 
comunitats autònomes que tenen dret propi i idioma 
oficial propi, el Consell General del Poder Judicial ha 
d’exigir com a requisits l’especialització en aquest dret 
i un nivell de coneixement adequat i suficient de l’idi-
oma propi.

»2. S’han de determinar per reglament els criteris de 
valoració del nivell de coneixement adequat i suficient 
de l’idioma i del dret de les comunitats autònomes que 
en tenen, a l’efecte de determinar si es compleixen els 
requisits que l’apartat 1 estableix per a poder concur-
sar en òrgans jurisdiccionals situats en la comunitat 
autònoma.

»3. En les comunitats autònomes que tenen llengua i 
dret propis, el Consell General del Poder Judicial ha 
d’oferir programes intensius sobre la llengua i el dret 
propis de la comunitat autònoma als jutges i magis-
trats que hi obtinguin una plaça.» 

Article 9. Modificació de l’article 429 de la 
Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 429 de la Llei orgànica 6/1985, al 
qual s’afegeix un segon paràgraf amb el text següent: 

«En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, un nivell de coneixement adequat i suficient 
d’aquests per part de les persones nomenades és un re-
quisit per al nomenament i per a l’adjudicació de les 
substitucions.»

Article 10. Modificació de l’article 431 de la 
Llei orgànica 6/1985

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 431 de la Llei 
orgànica 6/1985, al qual s’afegeix un segon paràgraf 
amb el text següent: 

«En tot cas, un nivell de coneixement adequat i sufi-
cient per al compliment de les funcions judicials de la 
llengua, oral i escrita, i del dret propis en les comuni-
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tats autònomes que en tenen és un requisit per a l’ob-
tenció d’una plaça per aquest règim de provisió en el 
territori de la comunitat autònoma.»

2. Se suprimeix la lletra f de l’apartat 2 de l’article 431 
de la Llei orgànica 6/1985.

Article 11. Modificació de l’article 450 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 450 de la Llei orgà-
nica 6/1985, que resta redactat de la manera següent: 

«4. En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, un nivell de coneixement adequat i suficient 
d’aquests s’ha d’exigir com a requisit.»

Article 12. Addició d’un article, el 467 bis, a la 
Llei orgànica 6/1985

S’afegeix un article, el 467 bis, a la Llei orgànica 
6/1985, amb el text següent: 

«Article 467 bis

»En les comunitats autònomes que tinguin llengua i 
dret propis, un nivell de coneixement adequat i sufici-
ent d’aquests s’ha d’exigir com a requisit per a la de-
signació com a secretari de govern o com a secretari 
coordinador.»

Article 13. Modificació de l’article 483 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 483 de la Llei orgà-
nica 6/1985, que resta redactat de la manera següent: 

«2. El contingut del temari i el contingut de les proves 
que han de fer són únics per a cada cos a tot el ter-
ritori de l’Estat, llevat de les proves que s’estableixin 
per a l’acreditació d’un nivell de coneixement adequat 
i suficient de la llengua i del dret civil, foral o especi-
al, propis de les comunitats autònomes que en tinguin, 
que tenen caràcter obligatori per a optar a una plaça 
en les dites comunitats i són eliminatòries. Els aspi-
rants poden optar per fer les proves en qualsevol de les 
llengües pròpies de qualsevol comunitat autònoma de 
l’Estat, llevat de les proves establertes per a l’acredita-
ció d’un nivell de coneixement adequat i suficient de la 
llengua i del dret civil, foral o especial, propis de les 
comunitats autònomes que en tinguin, que s’han de fer 
en la llengua pròpia corresponent.»

Article 14. Modificació de l’article 521 de la 
Llei orgànica 6/1985 

1. Es modifica el segon paràgraf de la lletra b de 
l’apartat 3 de l’article 521 de la Llei orgànica 6/1985, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Són llocs singularitzats els diferenciats dins l’estructu-
ra orgànica i que impliquen l’execució de tasques o fun-
cions assignades de forma individualitzada. A aquests 
efectes, en les comunitats autònomes que tinguin llen-

gua pròpia, tenir un nivell de coneixement adequat i 
suficient d’aquesta és un requisit del lloc de treball.»

2. Se suprimeix el punt 3r de l’apartat 4 de l’article 521 
de la Llei orgànica 6/1985 i es renumeren els punts 4t 
i 5è del mateix apartat, que passen a ésser el 3r i 4t, 
respectivament.

Article 15. Modificació de l’article 530 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 530 de la Llei orgànica 6/1985, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 530

»En les convocatòries per a llocs de treball de les co-
munitats autònomes amb competències assumides la 
llengua pròpia de les quals tingui caràcter oficial, un 
nivell de coneixement adequat i suficient d’aquesta 
s’exigeix com a requisit.»

Article 16. Modificació de l’article 560 
de la Llei orgànica 6/1985

S’afegeix una funció, la 25a, a l’apartat 1 de l’article 
560 de la Llei orgànica 6/1985, amb el text següent: 

«25a. Garantir el lliure exercici dels drets lingüístics 
dels ciutadans davant els òrgans jurisdiccionals.»

Disposicions addicionals

Primera. Modificació de l’article 2 de la Llei 
orgànica 5/1995

L’apartat 2 de l’article 2 de la Llei orgànica 5/1995, del 
22 de maig, del tribunal del jurat, passa a ésser l’apar-
tat 3 i s’afegeix un nou apartat 2 amb el text següent: 

«2. Si el judici del jurat s’ha de fer en l’àmbit d’una 
comunitat autònoma amb llengua oficial pròpia, els ju-
rats que componen el tribunal del jurat n’han d’acredi-
tar el coneixement bàsic.»

Segona. Modificació de l’article 36 de la Llei 
50/1981

Es modifica l’apartat 6 de l’article 36 de la Llei 
50/1981, del 30 de desembre, per la qual es regula l’Es-
tatut orgànic del Ministeri Fiscal, que resta redactat de 
la manera següent: 

«6. Per a la provisió de places en les fiscalies amb seu 
en comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia 
i amb dret propi, el coneixement adequat i suficient 
d’aquests és un requisit de participació.»

Tercera. Modificació de l’apartat 1 de l’article 
142 de la Llei 1/2000

Amb l’objectiu d’adaptar-lo a la nova redacció de l’ar-
ticle 231 de la Llei orgànica 6/1985, es modifica l’apar-
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tat 1 de l’article 142 de la Llei 1/2000, del 7 de gener, 
d’enjudiciament civil, que resta redactat de la manera 
següent: 

«1. En totes les actuacions judicials, tant en manifesta-
cions orals com escrites, els jutges, els magistrats, els 
fiscals, els secretaris judicials i els altres funcionaris 
de jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma on presten 
servei.»

Quarta. Aplicació a Aran

El que estableix aquesta llei amb relació a les llengües 
pròpies de les comunitats autònomes és aplicable tam-
bé a l’aranès en l’àmbit territorial d’Aran.

Cinquena. Normes que no tenen caràcter 
orgànic

Les disposicions addicionals segona i tercera no tenen 
caràcter orgànic.

Disposició transitòria. Processos selectius i de 
provisió de places judicials i de llocs de treball

Els processos selectius i de provisió de places judicials 
i de llocs de treball afectats per aquesta llei que esti-
guin en curs en el moment de la seva entrada en vigor 
es regeixen per la normativa vigent en el moment en 
què es va publicar la convocatòria respectiva.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions del mateix rang o inferi-
or que s’oposin al que disposa aquesta llei.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Esmenes reservades per a defensar en el Ple

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

D’un nou article 

Totes les resolucions emeses pels tribunals de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya hauran de ser traduï-
des al català i al castellà, independentment de la llen-
gua emprada per a la seva redacció. En el cas de la 
Vall d’Aran, totes les resolucions emeses hauran de ser 
traduïdes al català, al castellà i a l’aranès»

Article 2 (l’article 2 del projecte ha passat 
a ser l’article 1 en el text del dictamen)

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Ciutadans (3)

De supressió a l’article 2 de la Proposta

A les Comunitats Autònomes amb llengua i dret propis, 
el coneixement suficient d’aquests serà requisit pel no-
menament i adjudicació de les suplències

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

[...] A les Comunitats Autònomes amb llengua oficial 
pròpia i dret civil foral o especial, el coneixement sufi-
cient d’aquests serà un mèrit pel nomenament i adjudi-
cació de les suplències.

Article 3 (l’article 3 del projecte ha passat 
a ser l’article 2 en el text del dictamen)

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Ciutadans (4)

[...]

d) En les comunitats autònomes amb llengua i dret pro-
pis, el coneixement adequat i suficient d’aquests és re-
quisit per a la comissió.

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

Se suprimeix tot l’article.

Article 4 (l’article 4 del projecte ha passat 
a ser l’article 3 en el text del dictamen)

14 Esmena núm. 14
De supressió
GP de Ciutadans (5)

«Article 231 

1. En totes les actuacions judicials, tant en manifesta-
cions orals com escrites, els jutges, els magistrats, els 
fiscals, els secretaris judicials i la resta de funcionaris 
de jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma on prestin 
servei. No obstant això, amb independència de la llen-
gua emprada en les actuacions, les comunicacions dels 
òrgans judicials amb les autoritats, les administracions 
i els ciutadans han de fer-se en la llengua pròpia de la 
comunitat autònoma.
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[...]

5. Les actuacions judicials fetes i els documents pre-
sentats en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma 
tenen, sense necessitat de traducció al castellà, plena 
validesa i eficàcia. Per als casos en què les actuaci-
ons judicials i els documents presentats en la llengua 
oficial pròpia d’una comunitat autònoma hagin de te-
nir efectes davant dels òrgans jurisdiccionals situats en 
una altra comunitat que no tingui la mateixa llengua 
pròpia o davant d’òrgans amb jurisdicció en tot el ter-
ritori de l’Estat, el Ministeri de Justícia o l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma on es trobi l’òrgan 
judicial receptor ha de preveure, si és necessari, els 
mecanismes per traduir-los.»

18 Esmena núm. 18
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

Se suprimeix tot l’article.

Article 5 (l’article 5 del projecte ha passat 
a ser l’article 4 en el text del dictamen)

19 Esmena núm. 19
De supressió
GP de Ciutadans (6)

Se suprimeix tot l’article.

22 Esmena núm. 22
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

Se suprimeix tot l’article.

Article 6 (l’article 6 del projecte ha passat 
a ser l’article 5 en el text del dictamen)

23 Esmena núm. 23
De supressió
GP de Ciutadans (7)

Se suprimeix tot l’article.

25 Esmena núm. 25
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

«A les comunitats autònomes on hi hagi més d’una 
llengua oficial o tinguin dret civil propi, el coneixe-
ment d’aquests serà considerat com a mèrit a les perso-
nes que cobreixin les vacants.»

Article 7 (l’article 7 del projecte ha passat 
a ser l’article 6 en el text del dictamen)

26 Esmena núm. 26
De supressió
GP de Ciutadans (8)

[...]

«1. El Consell General del Poder Judicial, alhora que 
convoca els concursos de mèrits a què es refereix l’ar-
ticle 311, aprova les bases a què s’hagi de subjectar la 
celebració d’aquests, en les quals es gradua la puntua-
ció màxima d’acord amb el barem que estableix l’apar-
tat següent.

En els concursos de mèrits als que es refereix l’article 
311, és determinant per obtenir una plaça al territori de 
la respectiva Comunitat Autònoma el coneixement su-
ficient pel compliment de les funcions judicials de la 
llengua, oral i escrita, i del dret propis de les Comu-
nitats Autònomes que disposin dels mateixos. Sense 
perjudici d’això, serà aplicable, en el seu cas, allò que 
disposa l’últim paràgraf de l’article 341 a aquells que 
obtinguin plaça en un òrgan ubicat en una Comunitat 
Autònoma amb llengua i dret propis.

28 Esmena núm. 28
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

Se suprimeix tot l’article.

Article 8 (l’article 8 del projecte ha passat 
a ser l’article 7 en el text del dictamen)

30 Esmena núm. 30
De supressió
GP de Ciutadans (9)

De supressió a l’article 8 de la Proposta

Article 315 

Les oposicions i els concursos per cobrir les vacants 
de la carrera judicial, del secretariat i de la resta del 
personal al servei de l’Administració de justícia són 
convocades, a instància de la comunitat autònoma en 
l’àmbit territorial de la qual es produeixin les vacants, 
per l’òrgan competent i d’acord amb el que disposa 
aquesta Llei.

En tot cas, en els concursos per proveir vacants en el 
territori de les comunitats autònomes amb llengua prò-
pia, el coneixement d’aquesta s’exigirà com a requisit 
de participació



13 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 408

3.10.65. TRAMITACIONS EN CURS 66

33 Esmena núm. 33
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

«Article 315

Les oposicions i els concursos per cobrir les vacants 
de la carrera judicial, del secretariat i de la resta del 
personal al servei de l’Administració de justícia són 
convocades, a instància de la comunitat autònoma en 
l’àmbit territorial de la qual es produeixin les vacants, 
per l’òrgan competent i d’acord amb el que disposa 
aquesta Llei.

En tot cas, en els concursos per proveir vacants en el 
territori de les comunitats autònomes amb llengua ofi-
cial pròpia, el coneixement d’aquesta serà considerat 
com a mèrit.»

Article 9 (l’article 9 del projecte ha passat 
a ser l’article 8 en el text del dictamen)

34 Esmena núm. 34
De supressió
GP de Ciutadans (10)

Se suprimeix tot l’article.

36 Esmena núm. 36
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

«Article 341

1. Per a la provisió de les places de president dels tri-
bunals superiors de justícia i de les audiències, en les 
comunitats autònomes que tenen dret propi, així com 
idioma oficial propi, el Consell General del Poder Ju-
dicial exigirà com a requisit l’especialització d’aquest 
dret, i el coneixement de l’idioma propi de la comunitat 
autònoma.

2. S’han de determinar reglamentàriament els criteris 
de valoració sobre el coneixement de l’idioma i del dret 
de les comunitats autònomes esmentades, als efectes de 
determinar si es compleixen els requisits a què es refe-
reix l’apartat 1 per poder concursar per a òrgans juris-
diccionals del seu territori.

3. El Consell General del Poder Judicial oferirà pro-
grames intensius sobre la llengua i dret propis per els 
Jutges i Magistrats que obtinguin plaça en les Comu-
nitats Autònomes citades.»

Article 10 (l’article 10 del projecte ha passat 
a ser l’article 9 en el text del dictamen)

37 Esmena núm. 37
De supressió
GP de Ciutadans (11)

Article 429 

Les sales de govern dels tribunals superiors de justícia 
han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals vacants 
poden ser servits adequadament mitjançant substitu-
ció, pròrrogues de jurisdicció o comissions de servei, 
o si aquestes són insuficients per assegurar-ne el fun-
cionament regular. En aquest supòsit, han d’elevar al 
Consell General del Poder Judicial una relació dels 
jutjats que exigeixen la provisió temporal immediata, 
juntament amb un informe raonat que ho justifiqui.

En les Comunitats Autònomes amb llengua i dret pro-
pis, el coneixement suficient d’aquests serà requisit pel 
nomenament i per l’adjudicació de les substitucions

40 Esmena núm. 40
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

«Article 429

Les sales de govern dels tribunals superiors de justícia 
han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals vacants 
poden ser servits adequadament mitjançant substitu-
ció, pròrrogues de jurisdicció o comissions de servei, 
o si aquestes són insuficients per assegurar-ne el fun-
cionament regular. En aquest supòsit, han d’elevar al 
Consell General del Poder Judicial una relació dels 
jutjats que exigeixen la provisió temporal immediata, 
juntament amb un informe raonat que ho justifiqui.

En les Comunitats Autònomes amb llengua ofici-
al pròpia i dret civil foral o especial, el coneixement 
d’aquests serà un mèrit pel nomenament i per l’adjudi-
cació de les substitucions.»

Article 11 (l’article 11 del projecte ha passat 
a ser l’article 10 en el text del dictamen)

41 Esmena núm. 41

De supressió
GP de Ciutadans (12)

«Article 431 

1. Quan s’autoritza aquest règim de provisió, la sala de 
govern del tribunal superior de justícia ha d’anunciar 
el concurs de totes les vacants que s’han de cobrir per 
aquest mitjà dins de la comunitat autònoma, en el qual 
només poden prendre part els llicenciats en dret que 
sol·liciten una, unes quantes o totes les places convo-
cades i que reuneixen la resta de requisits exigits per a 
l’ingrés en la carrera judicial, excepte els derivats de la 
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jubilació per edat. No pot ser proposat ni actuar com 
a jutge en règim de provisió temporal qui ha assolit 
l’edat de setanta-dos anys.

En tot cas, serà requisit per l’obtenció d’una plaça per 
aquest règim de provisió en el territori de la respecti-
va Comunitat Autònoma, el coneixement suficient pel 
compliment de les funcions judicials de la llengua, oral 
i escrita, i del dret propis de les Comunitats Autònomes 
que en disposin.

43 Esmena núm. 43
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

Se suprimeix tot l’article.

Article 12 (l’article 12 del projecte ha passat 
a ser l’article 11 en el text del dictamen)

44 Esmena núm. 44
De supressió
GP de Ciutadans (13)

Se suprimeix tot l’article.

46 Esmena núm. 46
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

Se suprimeix tot l’article.

Article 13 (l’article 13 del projecte ha passat 
a ser l’article 12 en el text del dictamen)

47 Esmena núm. 47
De supressió
GP de Ciutadans (14)

Se suprimeix tot l’article.

49 Esmena núm. 49
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

«En aquelles comunitats autònomes que tinguin llen-
gua oficial pròpia i dret civil foral o especial, el conei-
xement d’aquests es valorarà com a mèrit per a la de-
signació com a Secretari de Govern o com a Secretari 
Coordinador.»

Article 14 (l’article 14 del projecte ha passat 
a ser l’article 13 en el text del dictamen)

50 Esmena núm. 50
De supressió
GP de Ciutadans (15)

«2. El contingut del temari, així com el contingut de 
les proves que han de fer, són únics per a cada cos a 
tot el territori de l’Estat, llevat de les proves que s’esta-
bleixin per a l’acreditació del coneixement de la llen-
gua i del dret civil, foral o especial, propis de les co-
munitats autònomes amb competències assumides, 
que tenen caràcter obligatori per optar a una plaça en 
dites comunitats i, són eliminatòries. Els aspirants po-
dran optar per realitzar les proves en qualsevol de les 
llengües pròpies de qualsevol Comunitat Autònoma de 
l’Estat, llevat de les proves establertes per a l’acredita-
ció del coneixement de la llengua, i del dret civil, fo-
ral o especial, propis de les comunitats autònomes amb 
competències assumides, que seran fetes en aquesta 
llengua pròpia

52 Esmena núm. 52
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (14)

Se suprimeix tot l’article.

Article 15 (l’article 15 del projecte ha passat 
a ser l’article 14 en el text del dictamen)

53 Esmena núm. 53
De supressió
GP de Ciutadans (16)

[...]

B) Tipus de lloc. A aquests efectes els llocs es classifi-
quen en genèrics i singularitzats.

Són llocs genèrics els que no es diferencien dins l’es-
tructura orgànica i que impliquen l’execució de tas-
ques o funcions pròpies d’un cos, i per tant no tenen 
un contingut funcional individualitzat. Els llocs cor-
responents a les unitats processals de suport directe 
a òrgans judicials com a norma general són genèrics.

Són llocs singularitzats els diferenciats dins l’estructura 
orgànica i que impliquen l’execució de tasques o fun-
cions assignades de forma individualitzada. A aquests 
efectes, a les comunitats autònomes que posseeixin 
llengua pròpia, el coneixement oral i escrit d’aquesta 
només constitueix un element determinant de la natu-
ralesa singularitzada del lloc, essent el seu coneixement 
un requisit del lloc de treball.

[...]
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55 Esmena núm. 55
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (15)

Se suprimeix tot l’article.

Article 16 (l’article 16 del projecte ha passat 
a ser l’article 15 en el text del dictamen)

56 Esmena núm. 56
De supressió
GP de Ciutadans (17)

Se suprimeix tot l’article.

60 Esmena núm. 60
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (16)

Se suprimeix tot l’article.

Article 17 (l’article 17 del projecte ha passat 
a ser la disposició derogatòria en el text 
del dictamen)

61 Esmena núm. 61

De supressió
GP de Ciutadans (18)

Se suprimeix tot l’article.

63 Esmena núm. 63
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (17)

Se suprimeix tot l’article.

Article 18 (l’article 18 del projecte ha passat 
a ser la disposició addicional segona en el text 
del dictamen)

64 Esmena núm. 64
De supressió
GP de Ciutadans (19)

Es suprimeix l’article 18 de la Proposta. 

67 Esmena núm. 67
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (18)

Se suprimeix tot l’article.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les relacions 
entre la sanitat pública i la privada
Tram. 300-00214/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 82771 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.10.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 
d’octubre de 2014.

– Sobre les relacions entre la sanitat pública i la sani-
tat privada.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
socials
Tram. 300-00215/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 82786 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 
d’octubre de 2014.

Sobre polítiques socials.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre la defensa del 
caràcter plurilingüe de l’Estat
Tram. 300-00216/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 82787 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 
d’octubre de 2014.

Sobre la defensa del caràcter plurilingüe de l’Estat.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el projecte 
VISC+
Tram. 300-00217/10

Presentació
Marta Ribas Frías, del grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 82831 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 d’oc-
tubre de 2014.

Sobre el projecte Visc+.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la resolució 
de l’expedient de creació de la comarca del 
Moianès
Tram. 300-00218/10

Presentació
Dionís guiteras i Rubio, del grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 82834 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.10.2014

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 15 i 16 d’octubre de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a la resolució de l’expedient de creació de la 
comarca del Moianès?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2014

Dionís Guiteras i Rubio
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre els factors que 
incideixen en el preu de la factura de la llum
Tram. 300-00219/10

Presentació
grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 82850 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.10.2014

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 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
15 i 16 d’octubre de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa als 
factors que incideixen sobre el preu de la factura de 
la llum?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Interpel·lació al Govern sobre els ens locals
Tram. 300-00220/10

Presentació
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82853 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 15 i 16 d’octubre de 2014.

– Sobre el capteniment del Govern envers els governs 
locals.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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 6/2014, sobre el Compte general de les 
corporacions locals, corresponent al 2012
Tram. 258-00022/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris

N. de la R.: Aquesta tramitació ha estat publicada con-
juntament amb la tramitació 256-00031/10.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada
Tram. 234-00025/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 7 d’octubre de 2014, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades per 
la diputada M. Assumpció Laïlla i Jou relatives a les 
activitats professionals, laborals o empresarials que 
exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb 
l’article 16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, 
la Comissió, en compliment del que disposa l’article 
11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de com-
patibilitat de la diputada M. Assumpció Laïlla i Jou 
(tram. 234-00025/10).

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Accés al ple exercici de la condició de parla-
mentari

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’oc-
tubre de 2014, atès que el diputat Sergi Vilamala i Bas-
tarras ha complert els requisits que estableix l’article 
16.1 del Reglament (credencial: reg. 82185; acatament 
de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya: reg. 82245; declaració d’activitats i béns: reg. 
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82246 i 82247), ha constatat i ha manifestat que ha 
accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

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

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari Socialista
Tram. 399-00001/10

Adscripció de diputats
Reg. 82248 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Sergi Vilamala i Bastarras, d’acord amb el que disposa 
l’article 20.1 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Par-
lamentari Socialista.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

El diputat Vist i plau
Sergi Vilamala i Bastarras I. Sr. Maurici Lucena i Betriu
 Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
535/X, sobre la modificació dels estatuts del 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 290-00481/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 81269 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 07.10.2014

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 535/X, sobre la mo-
dificació dels estatuts del Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya (tram. 290-00481/10), us infor-
mo del següent:

El Govern de la Generalitat, per mitjà del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació, ha analitzat l’estructura, 
funcionament i reptes que afronta l’entitat.

L’anàlisi s’ha basat en identificar les funcions actuals 
que desenvolupa el CESICAT vehiculades en els seus 
estatuts i en diversos acords de Govern, essent el més 
actual l’Acord de Govern GOV103/2012 de 16 d’octu-
bre.

Alhora, s’ha avaluat el grau de compliment d’aquells 
àmbits i tasques en els que es recullen en els encàrrecs 
que ha rebut el CESICAT, tals com és el desplegament 
i compliment del Pla Nacional de Ciberseguretat.

Tot i que d’aquesta anàlisi es desprèn que els resultats 
de les actuacions desenvolupades per la Fundació des 
de la seva constitució i posada en marxa demostren 
un alt nivell d’eficàcia en la resolució de les funcions 
estatutàriament encomanades i les assumides posteri-
orment per encàrrec del Govern en matèria de ciber-
seguretat, respecte dels temes d’informació de l’Admi-
nistració de la Generalitat, l’informe de les tendències 
del sector de la seguretat identifiquen un conjunt de 
noves pràctiques davant les quals el CESICAT, en la 
seva funció de la gestió i el control de la seguretat de 
les TIC de l’Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic, haurà de donar resposta, la qual li exigi-
rà una capacitat d’adaptació que es fa difícil en la for-
ma jurídica actual.

En aquesta línia, la forma jurídica que s’adopti ha de 
respectar el principi determinat per la Moció en la que 
és requisit que es garanteixi l’escrutini públic i el con-
trol parlamentari de l’activitat del CESICAT.

Finalment, s’ha conclòs en l’impuls de la tramitació 
de l’avantprojecte de llei que determina l’adopció de la 
creació d’una entitat encarregada de la ciberseguretat 
de Catalunya amb la nova forma jurídica idònia. En 
aquest sentit, el Govern té previst aprovar la memòria 
preliminar en breu.

Barcelona, 29 de setembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=683&p_legislatura=10
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Control del compliment de la Resolució 
655/X, sobre la inclusió de criteris de quali-
tat i proximitat en la contractació pública de 
productes agroalimentaris
Tram. 290-00585/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 81744 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució amb 
número de tramitació 290-00585/10, sobre 655/X, so-
bre la inclusió de criteris de qualitat i proximitat en la 
contractació pública de productes agroalimentaris, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
81744).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 di-
es hàbils (del 03.11.2014 al 21.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 24.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 103/X, 
sobre les infraestructures metropolitanes
Tram. 390-00103/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 81027 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment als punts a, b, d, e, f i h de la Mo-
ció 103/X, sobre les infraestructures metropolitanes 
(tram. 390-00103/10), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat està execu-
tant les obres necessàries per a la posada en servei de 
l’L9 entre les estacions de Zona Universitària i la termi-
nal T1 de l’Aeroport de Barcelona. Les obres concessi-
onades estan pràcticament acabades i es preveu la seva 
finalització a finals de 2014. La resta d’obres pendents, 
principalment consistents en instal·lacions i equipaments, 
es continuaran desenvolupant en paral·lel a les proves del 
sistema fins a l’entrada en servei d’aquest tram.

Aquest Departament també està analitzant diferents 
escenaris de finançament per continuar les obres de les 
línies L9 i L10 de Barcelona un cop entri en servei el 
tram entre l’Aeroport i Zona Universitària, previsible-
ment durant el primer semestre de 2016. D’altra banda, 
la Generalitat ha reclamat a l’Estat un increment de la 
seva aportació al transport públic metropolità.

Pel que fa a l’estació intermodal del Prat del Llobregat, 
tant bon punt hi hagi disponibilitat pressupostària, el 
Govern durà a terme els treballs necessaris per a l’im-
puls de la seva execució, revisant, si s’escau, la defini-
ció del projecte existent.

Amb relació a l’accés ferroviari a la terminal T1 de 
l’Aeroport de Barcelona, aquest Departament ha lliu-
rat al Ministeri de Foment una proposta d’execució per 
fases, suggerint també un sistema de finançament amb 
participació públicoprivada. El passat 22 de setembre, 
el Ministeri de Foment va anunciar el seu compromís 
a impulsar l’actuació.

A més, en les diferents reunions mantingudes amb el 
Ministeri, aquest Departament ha instat a impulsar les 
actuacions previstes de modernització de l’estació de 
Sants, així com a finalitzar les obres en curs de l’esta-
ció de la Sagrera, d’acord amb les dates previstes.

Barcelona, 25 de setembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 104/X, 
sobre les infraestructures viàries per al des-
envolupament econòmic
Tram. 390-00104/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 81028 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 104/X, sobre les infraestruc-
tures viàries per al desenvolupament econòmic (tram. 
390-00104/10), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat participa 
en estudis i en organismes que tenen entre les seves 
finalitats l’estudi i impuls d’actuacions en els polígons 
d’activitat econòmica de Catalunya per a la millora de 
la competitivitat.

Actualment, hi ha dos sistemes d’informació geogrà-
fica de referència en el camp dels polígons d’Activitat 
Econòmica, amb la participació de la Generalitat de 
Catalunya. D’una banda, el SIMAE, Sistema d’Infor-
mació Metropolità d’Activitat Econòmica i Innovació, 
que va posar en marxa el seu visor l’any 2009 en el 
marc del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, constituït el 1997.

D’altra banda, el sistema d’informació SIPAE, Siste-
ma d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica 
de Catalunya, desenvolupat per l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC), a partir d’un conveni signat l’any 
2006, pels Departaments d’Innovació, Universitats i 
Empresa i el de Medi Ambient i Habitatge, el Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i 
l’ICC. Ambdós sistemes contenen, a banda de la geo-
referenciació dels polígons, dades de la ubicació, i de 
les principals característiques, dels serveis i de la ac-
cessibilitat.

Des del 2010, també està operatiu i accessible al públic, 
el MUC (Mapa Urbanístic de Catalunya), un mapa sin-
tètic que recull el planejament vigent sobre una base 
cartogràfica, a escala 1/5000. El MUC conté els polí-
gons d’activats econòmica georeferenciats, tant els con-
solidats i urbanitzats, com els de sòl urbanitzable pre-
vistos, amb tota la informació urbanística disponible.

L’accessibilitat dels polígons, així com la seva acces-
sibilitat, figura de manera implícita en els Plans Terri-
torials Parcials, aprovats definitivament entre els anys 
2006 i 2010. En aquest sentit, i òbviament amb les li-
mitacions d’escala pròpies d’un Pla territorial, es van 
plasmar indicacions concretes de nous enllaços a les 
vies bàsiques, amb l’objectiu principal d’obtenir la mi-
llor coordinació possible entre les xarxes.

L’any 2011, l’Institut d’Estudis Territorials, va con-
cloure en les anàlisis temàtiques, els estudis: Proximi-
tat del sòl industrial i logístic a la xarxa viària bàsica 
i Proximitat del sòl industrial i logístic a les estacions 
de ferrocarril, que permetia establir el grau de llunya-
nia dels polígons respecte de les infraestructures de 
mobilitat.

En aquests moments, el Departament està realitzant 
un estudi sobre la disponibilitat de sòl i sostre, con-
tinguda en els polígons d’activitat econòmica, en qual-
sevol tipus de sòl. Aquest estudi constata que, aproxi-
madament, les dues terceres parts dels sòls qualificats 
d’activitat econòmica pel planejament no estan ocu-
pats. Així, d’un total de les 19.309 ha. qualificades, 
12.267 ha són sòl pendent d’edificar. En aquestes hec-
tàrees s’hi podria arribar a construir un sostre de 67,5 
milions de m2.

Amb tot el Departament treballa en l’elaboració d’una 
diagnosi per identificar les deficiències dels polígons i 
les zones industrials i logístiques de Catalunya en ma-
tèria d’accessibilitat.

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regula-
ció dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
ja s’està aplicant en els procediments d’implantació 
d’establiments o d’activitats i de tramitació dels instru-
ments de planejament urbanístic on resulta d’aplicació.

Concretament, el Pla de Transport de Viatgers de Ca-
talunya 2014-2020 que està elaborant aquest Departa-
ment preveu un conjunt d’actuacions per millorar la 
comunicació mitjançant serveis de transport públic als 
polígons i zones industrials de Catalunya a partir de 
la col·laboració i participació activa dels agents soci-
als implicats i amb la finalitat d’oferir alternatives de 
mobilitat que s’ajustin a les demandes reals existents 
en cada cas.

En aquesta mateixa línia de treball se situen les actua-
cions previstes en l’àmbit concret de la regió metropo-
litana de Barcelona pel pla director de mobilitat de la 
regió metropolitana de Barcelona, que es troba en fase 
d’elaboració per part de l’ATM de Barcelona.

Dins de la programació de les mesures a implementar, 
es tindran especialment en compte les recomanacions 
i diagnosi efectuades en l’estudi elaborat pel pacte in-
dustrial de la regió metropolitana de Barcelona con-
juntament amb l’ATM de Barcelona, on es determinen 
diversos àmbits d’actuació per a la millora de l’acces-
sibilitat en transport públic col·lectiu als polígons in-
dustrials.

Pel que fa a la B-40, el Govern, mitjançant aquest 
Departament, ha mantingut diferents reunions amb 
representants del Ministeri de Foment. En aquestes 
reunions s’ha palesat la importància de la seva cons-
trucció i la necessitat de cercar el màxim consens pos-
sible envers el seu traçat, tot prioritzat l’acabament de 
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les obres del tram d’Olesa de Montserrat a Viladeca-
valls i la concreció del tram de Terrassa a Sabadell.

Quant a l’impuls de millores viàries a la C-55, al seu 
pas pel Bages, s’estan redactant els projectes de mi-
llores de la seva seguretat viària que es podran imple-
mentar a curt termini. Una primera actuació, les obres 
de la qual ja es troben actualment en licitació, corres-
pon a l’eixample puntual de la C-55, del PK 28,550 al 
30,00. Tram: Manresa, que millorarà la seguretat vià-
ria de l’entorn del polígon Bufalvent.

Així mateix, actualment es troba en fase avançada de 
redacció el projecte constructiu del nou vial d’accés 
al Polígon industrial les Vives. Tram: Sant Vicenç de 
Castellet.

Es preveu que el projecte esmentat estigui enllestit du-
rant aquest any, per tal que pugui ser enviat a l’Ajun-
tament de Sant Vicenç de Castellet per tal que els pro-
motors del sector puguin executar-lo.

Barcelona, 25 de setembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 106/X, 
sobre la política lingüística i sobre el Con-
sorci per a la Normalització
Tram. 390-00106/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 81265 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Moció 106/X, sobre la política 
lingüística i sobre el Consorci per a la Normalització 
Lingüística (tram. 390-00106/10), us informo del se-
güent:

En relació amb l’elaboració d’una acció de política 
lingüística que tingui com a referent la Llei de políti-
ca lingüística, el Pla de govern 2013-2014 preveu com 
una de les línies d’acció l’aplicació d’una política lin-
güística que mantingui la vertebració del país i la co-
hesió social, i fer del català una llengua coneguda i 
emprada per tothom i en tots els àmbits.

D’acord amb aquest objectiu de govern, el Departa-
ment de Cultura ha dissenyat un Pla de política lin-
güística estructurat en les 13 agendes d’actuació se-
güents:

1. El català, llengua d’Estat. Agenda per un estat efi-
cient que empari i promogui la llengua catalana.

2. El català, llengua d’Europa. Agenda pel reconeixe-
ment europeu del català.

3. El català, llengua compartida. Agenda per a la co-
operació lingüística entre els territoris de parla cata-
lana.

4. El català, llengua de prestigi i qualitat. Agenda per 
una llengua de prestigi en una cultura d’excel·lència.

5. El català, llengua d’aprenentatge i cohesió. Agen-
da per garantir el ple coneixement del català a tota la 
ciutadania.

6. El català, llengua per a tot i per a tothom. Agenda 
per a l’impuls del foment de l’ús del català.

7. El català, llengua dels joves. Agenda per a l’extensió 
de l’ús del català en l’àmbit juvenil.

8. El català, llengua digital. Agenda per garantir la 
competitivitat digital del català.

9. El català, llengua d’empresa. Agenda per incremen-
tar la presència del català en el món socioeconòmic.

10. El català, llengua del consum cultural. Agenda per 
afavorir l’oferta i la demanda de productes culturals en 
català en els sectors on és deficitari.

11. El català, llengua de la Justícia. Agenda per incre-
mentar l’ús del català en el món jurídic i judicial.

12. El català, llengua accessible. Agenda per a la llen-
gua de signes catalana i per a l’accessibilitat lingüísti-
ca a Catalunya.

13. L’occità, aranès a l’Aran. Agenda per a l’ús oficial 
de l’occità, aranès a l’Aran.

Aquestes agendes es concreten en tot un seguit d’actu-
acions específiques que la directora general de políti-
ca lingüística va detallar durant el transcurs de la ses-
sió informativa que va tenir lloc davant la Comissió de 
cultura i llengua el proppassat 17 de juliol.

Pel que fa al Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica (CPNL) com a entitat de referència per a la forma-
ció en català d’adults, cal dir que els estatuts del CPNL 
preveuen en l’art. 5 que la seva missió és «fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua ca-
talana», funció assumida majoritàriament pel CPNL 
des de la seva fundació. Així també, el seu Reglament 
preveu a l’art. 3 que el CPNL té la «condició de mit-
jà propi instrumental i servei tècnic de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals de 
Catalunya».

La normativa del Govern en matèria de llengua catala-
na i acollida preveu que sigui el CPNL qui imparteixi, 
sempre que sigui possible, la formació en llengua ca-
talana, tal com preveu l’article 9.2 de la Llei 10/2010, 
del 7 de maig, d’acollida de les persones immigra-
des i de les retornades a Catalunya. En aquest sentit, 
cal esmentar també la Instrucció del Departament de 
Benestar Social i Família DGI/BSF/1/2013 per la qual 
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s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració 
dels informes d’estrangeria competència de la Genera-
litat de Catalunya; i el Projecte de decret dels serveis 
d’acollida de les persones immigrades i de les retorna-
des a Catalunya (actualment en tramitació pel mateix 
Departament). Tots dos textos preveuen la formació de 
llengua catalana per mitjà del CPNL i, eventualment, 
per mitjà d’organismes o entitats conveniades amb el 
CPNL.

Pel que fa a la població immigrada, el CPNL actua 
mitjançant convenis anuals subscrits amb el Departa-
ment de Benestar Social i Família (Direcció General 
d’Immigració) des del 2011 fins a l’actualitat, en l’or-
ganització de cursos d’acolliment lingüístic adreçats 
especialment a entitats i a col·lectius d’immigrants i a 
persones estrangeres reagrupades. Pel que fa a la for-
mació ocupacional, el CPNL actua també mitjançant 
un conveni anual amb el Departament d’Empresa i 
Ocupació (Servei d’Ocupació de Catalunya) en l’orga-
nització de cursos de català. El CPNL també actua co-
ordinadament amb el Departament d’Ensenyament en 
relació amb la formació d’adults i l’alfabetització.

Per tant, El CPNL és l’organisme vertebrador de la 
formació lingüística en català de les persones adultes a 
Catalunya, que imparteix majoritàriament, i és el prin-
cipal referent de la formació d’adults en llengua cata-
lana.

D’acord amb això, tant l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya com les administracions locals de Ca-
talunya s’adrecen al CPNL per atendre adequadament 
les necessitats de formació en llengua catalana de tota 
la població. L’any 2013 el CPNL ha organitzat 3.374 
cursos, amb un total de 78.790 persones inscrites.

Pel que fa a l’establiment de directrius i optimització 
dels informes sobre la situació de la llengua, el Depar-
tament de Cultura recull i tracta les dades més relle-
vants de les estadístiques lingüístiques oficials institu-
ïdes per la Llei 30/2010 del Pla estadístic de Catalunya 
2011-2014 i les presenta al Parlament de Catalunya 
anualment en l’Informe de política lingüística. El pas-
sat mes de juny també es van fer públics els resultats 
de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013.

Les dades essencials de la realitat lingüística i del con-
sum cultural són difoses a Internet, a les xarxes socials 
i als mitjans de comunicació en el marc de l’acció de 
comunicació «El català en xifres». Aquesta informa-
ció queda a disposició de les entitats i institucions que 
n’elaboren productes derivats.

Entre les entitats que utilitzen aquestes dades o que 
compten amb el seu assessorament, esmentem l’asso-
ciació Websmàsters Independents en Català, de Cultu-
ra i d’Àmbits Cívics (WICCAC), que publica el Barò-
metre de l’ús del català a Internet; la Societat Catalana 
de Sociolingüística (SOCS), filial de l’Institut d’Estu-
dis Catalans (IEC); el centre d’estudis sociolingüís-
tics de la xarxa CRUSCAT, adscrit a l’IEC; la Secció 

Filològica de l’IEC, i institucions de recerca com el 
Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació 
(CUSC) de la Universitat de Barcelona o l’entitat Pla-
taforma per la Llengua.

Aquestes institucions i els investigadors també tenen 
a la seva disposició el fons del Centre de Documenta-
ció de la Direcció General de Política Lingüística i els 
seus recursos en línia, com la base de dades de prem-
sa, amb més de 100.000 notícies sobre la llengua ca-
talana publicades des de 2000 a la premsa general i en 
mitjans especialitzats i la nova base de dades de resse-
nyes, amb informació de qualitat sobre obres actuals 
relatives a la situació sociolingüística a Catalunya.

Quant al diàleg amb les administracions locals, val a 
dir que actualment el CPNL està integrat per la Gene-
ralitat de Catalunya i 135 membres entre ajuntaments 
(37), consells comarcals (37) i la Diputació de Girona, 
que es troben representats en els òrgans de govern del 
CPNL, el Ple i el Consell d’Administració. També cal 
destacar que l’actuació del CPNL s’articula en el terri-
tori a través de 22 centres de normalització lingüística 
i 146 punts d’atenció.

Així, el CPNL actua com a estructura de proximitat i 
un instrument de cohesió social que dota els ciutadans 
d’uns referents lingüístics i culturals comuns, amb im-
plicació i consens a tot el territori i en constant col-
laboració i diàleg amb els municipis per al desenvolu-
pament de les seves accions.

El model organitzatiu del CPNL garanteix el diàleg 
entre les diferents administracions que l’integren per-
què conformen conjuntament els òrgans de direcció 
territorial i els òrgans de govern. De fet, és un dels ele-
ments principals de la identitat del Consorci i configu-
ra un dels seus valors essencials: un model de treball 
propi que es caracteritza per la proximitat, el treball 
en xarxa i l’adaptació a les necessitats detectades, fet 
que garanteix que totes les actuacions que es duen a 
terme al territori es planifiquin, s’organitzin i s’execu-
tin de forma coordinada i amb la participació de tots 
els agents implicats (serveis municipals i comarcals, 
entitats, serveis d’ocupació i ensenyament, de benestar 
social, etc.).

Respecte a una oferta pública de formació en llen-
gua catalana suficient i de qualitat, el Departament de 
Cultura treballa en la coordinació de mesures i pro-
jectes amb els restants departaments de la Generalitat 
de Catalunya i organismes que en depenen, especial-
ment amb el Departament d’Empresa i Ocupació (Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, SOC), el Departament 
de Benestar i Família (Direcció General per a la Im-
migració) i el Departament d’Ensenyament (formació 
d’adults i alfabetització). D’aquesta manera, el CPNL, 
com a servei tècnic de les administracions que l’inte-
gren, i per tant també de la mateixa Generalitat, està 
assumint de forma progressiva la formació en llengua 
catalana que es deriva de les actuacions dels departa-
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ments de la Generalitat de Catalunya, com s’ha expo-
sat pel que fa a l’organització de cursos de català per a 
l’acollida de persones nouvingudes, o el SOC.

A més, un dels objectius actuals del CPNL és millorar 
i diversificar el catàleg de serveis per oferir nous pro-
ductes que puguin satisfer millor les necessitats for-
matives dels ciutadans.

Pel que fa a la finalització del Pla director del CPNL, 
cal posar de relleu la participació de les entitats lo-
cals, que n’han tingut participació en l’elaboració mit-
jançant els representants de les entitats municipalistes 
(Federació de Municipis de Catalunya i Associació 
Catalana de Municipis). Així, aquestes han intervin-
gut en el procés d’anàlisi i preparació del Pla per acon-
seguir un instrument per a la millora, eficiència i eficà-
cia de l’activitat del CPNL i amb l’objectiu d’impulsar 
vies que n’assegurin la viabilitat, la prestació de ser-
veis i l’acompliment de les missions encomanades.

El Pla va ser conclòs a finals de maig de 2014 i se’n va 
presentar el resum executiu als òrgans de govern del 
CPNL: en data 11 de juny de 2014 al Consell d’Admi-
nistració i en data 19 de juny de 2014 al Ple, ambdós 
òrgans amb representació dels ens locals, i finalment 
ha estat presentat a l’aprovació del Consell d’Adminis-
tració, el 22 de juny de 2014, i del Ple, el 15 de juliol 
de 2014.

En referència a la que ha de ser la posterior proposta 
d’actualització del paper del Govern i dels ens locals 
que conformen el CPNL, o el seu model de governan-
ça i finançament, un cop es disposa de l’instrument 
d’anàlisi que suposa el Pla director i tenint en compte 
les vuit grans línies d’acció que s’hi defineixen, la di-
recció i la presidència del CPNL han iniciat els tre-
balls d’actualització.

Us trameto, en document annex, el resum executiu 
del Pla director del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, d’acord amb el compromís expressat per 
la directora general de Política Lingüística durant la 
compareixença del passat 17 de juliol de 2014.

Barcelona, 29 de setembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
de la Presidència sobre el Pla Marroc 2014-
2017 del Govern de la Generalitat
Tram. 354-00324/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 79222).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 02.10.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre el document «Aportaci-
ons sobre el canal Segarra - Garrigues», del 
Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible
Tram. 354-00325/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 79276).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 02.10.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la conselle-
ra de Governació i Relacions Institucionals 
sobre el Pla de reforma de l’Administració i 
l’Avantprojecte de llei de recursos humans
Tram. 354-00328/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marina Geli i Fàbrega, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 80476).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 02.10.2014.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi de Censors Jurats amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01693/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
Sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Joan Soler 
Jiménez, president de l’Associació d’Arxi-
vers - Gestors de Documents de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01694/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01695/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença del síndic major 
de la Sindicatura de Comptes amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01696/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01697/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01698/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01699/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01700/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01701/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01702/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Grup20 Fòrum amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01703/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.



13 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 408

4.53.05. INFORMACIó 79

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01704/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01705/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01706/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01707/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01708/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Empresaris de la Pe-
tita i Mitjana Empresa amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01709/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Cambres de Comerç, In-
dústria i Turisme de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01710/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Barcelona amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01711/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Tarragona amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01712/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Lleida amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01713/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Girona amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01714/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01715/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01716/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió Sindical de la Policia Auto-
nòmica de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01717/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Organització Transparència Inter-
nacional amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01718/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Professionals de 
les Relacions Institucionals amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01719/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01735/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Helen Darbis-
hire, directora d’Access Info Europe, amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01736/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de Javier Enériz, 
defensor del poble de Navarra, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01737/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Anne Lyons, in-
vestigadora de l’Oficina del Comissionat per 
a la Informació i Ombudsman d’Irlanda, amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01738/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Benigno 
Pendás, director del Centre d’Estudis Polí-
tics i Constitucionals, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01739/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Soledad Be-
cerril, defensora del poble, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01740/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Ramón Ál-
varez de Miranda, president del Tribunal de 
Comptes, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01741/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de José Luis 
Rodríguez Álvarez, director de l’Agència Es-
panyola de Protecció de Dades, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01742/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de Juan 
Pablo Lázaro de Espinosa, president de 
la Comissió de Responsabilitat Social 
Empresarial de la Confederació Españo-
la d’Organitzacions Empresarials, amb 
relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01743/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Frederic 
Monell i Lliró, secretari de Participació 
Sindical i Institucional de la Unió Gene-
ral de Treballadors, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01744/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Rodolfo Be-
nito Valenciano, secretari d’Estudis de la 
Confederació Sindical de Comissions Obre-
res, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01745/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Daniel Inne-
rarity, catedràtic de filosofia i investigador 
de la Universitat del País Basc, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01746/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Manuel Vi-
lloria Mendieta, catedràtic de ciències políti-
ques de la Universitat Rei Joan Carles, amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01747/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de Juan Alfon-
so Santamaría Pastor, catedràtic de dret ad-
ministratiu de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01748/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Guzmán 
Garmendia Pérez, exdirector de Govern 
Obert, del Govern de Navarra, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01749/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Antonio Des-
calzo González, professor de dret adminis-
tratiu de la Universitat Carles III de Madrid, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01750/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Ignacio Esco-
lar, director de Eldiario.es, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01751/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Borja Berga-
reche, corresponsal d’ABC a Londres, amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01752/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Joan Navar-
ro, portaveu del Fòrum per la Transparència, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01753/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Antonio Ruiz 
Salgado, representant de Red de Abogados 
para la Defensa Ambiental, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01754/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Elisa de la 
Nuez Sánchez-Cascado, membre de Coali-
ción Pro Acceso, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01755/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Rosana de 
Andrés Díaz, presidenta de l’Associació d’Ar-
xivers de la Funció Pública, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01756/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Tomás Ra-
món Fernández Rodríguez, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat Complu-
tense de Madrid, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01757/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Manuel Sán-
chez de Diego y Fernández de la Riva, pro-
fessor de dret de la informació de la Univer-
sitat Complutense de Madrid, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01758/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.
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Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Maria Rosa 
Rotondo, presidenta de l’Associació de Pro-
fessionals de les Relacions Institucionals, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01759/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Emilio 
Guichot Reina, professor de dret administra-
tiu de la Universitat de Sevilla, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01760/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Antonio Gar-
rigues Walker, membre del Comitè Executiu 
de Transparència Internacional Espanya, amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01761/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Jesús Lizca-
no Álvarez, president de Transparència In-
ternacional Espanya, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01762/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
76408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
tas, advocat, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01809/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de Joaquim 
Brugué i Torruella, catedràtic de ciència po-
lítica i director de l’Institut de Govern i Políti-
ques Públiques, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01810/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Natasa Pirc, 
comissionada d’Informació d’Eslovènia, amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01811/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Helen Darbis-
hire, directora d’Access Info Europe, amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01812/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Josep M. 
Vallès, catedràtic de ciència política de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01813/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de M. Àngels 
Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01814/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de Bruce Cain, 
professor de ciència política de la Universi-
tat de Califòrnia a Berkeley, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01815/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de José Luis 
Piñar, exdirector de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01816/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Manuel Sán-
chez de Diego, professor titular de la Univer-
sitat Complutense de Madrid i membre de 
Coalició Pro Accés, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01817/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Jesús Lizca-
no, president de Transparència Internacional 
Espanya, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01818/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Rafael Ribó, 
síndic de greuges de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01819/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de Daniel de Al-
fonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01820/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Joan Soler 
Jiménez, president de l’Associació d’Arxi-
vers Gestors de Documents de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01821/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Elisa de la 
Nuez Sánchez-Cascado, advocada de l’Es-
tat en excedència i membre de Coalició Pro 
Accés, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01822/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Joan Navar-
ro, representant portaveu del Fòrum per la 
Transparència, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01823/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Lluís Cerme-
no i Martorell, secretari de la Comissió Na-
cional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01824/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Fascicle tercer
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Proposta de compareixença de Manuel Vi-
lloria Mendieta, catedràtic de ciències políti-
ques de la Universitat Rei Joan Carles, amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon go-
vern
Tram. 352-01825/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Xavier Ber-
nadí i Gil, director de l’Oficina per al Desen-
volupament de l’Autogovern, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01826/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Albert Lamar-
ca i Marquès, president de la Comissió Jurí-
dica Assessora, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01827/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Jesús Lizca-
no Álvarez, president de Transparència In-
ternacional Espanya, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01828/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Ignasi Ge-
novès i Avellana, director general d’Atenció 
Ciutadana i Difusió, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01829/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de M. Àngels 
Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01830/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Daniel de Al-
fonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01831/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Rafael Ri-
bó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01832/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Jaume Amat 
i Reyero, síndic major de la Sindicatura de 
Comptes, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01833/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01834/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01835/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Francesc 
Torralba Roselló, autor del Codi ètic per a 
polítics, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01836/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Àngels Guite-
ras Mestres, presidenta de la Taula d’Enti-
tats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01837/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Victoria An-
derica Caffarena, coordinadora d’Access In-
fo Europe, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01838/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Joan Soler 
Jiménez, president de l’Associació d’Arxi-
vers - Gestors de Documents de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01839/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de Núria Bas-
sols i Muntada, directora del Programa de 
Polítiques de Transparència, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01840/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán 
Galán, professor titular de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01841/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Rafael Ri-
bó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01842/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77191).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Daniel de Al-
fonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01843/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77192).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Jaume Amat 
i Reyero, síndic major de la Sindicatura de 
Comptes, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01844/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de M. Àngels 
Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01845/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77194).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Xavier Amor 
Martín, president de la Federació de Munici-
pis de Catalunya, amb relació a la Proposi-
ció de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 352-01846/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77195).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Miquel Buch 
i Moya, president de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01847/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77196).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i 
Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01848/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Miquel Sàm-
per Rodríguez, president del Consell de Col-
legis d’Advocats de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01849/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77198).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença d’Albert Lamar-
ca i Marquès, president de la Comissió Jurí-
dica Assessora, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01850/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77199).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo 
i Martínez, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat Oberta de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon go-
vern
Tram. 352-01851/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77200).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Brugué i Torruella, catedràtic de ciències 
polítiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01852/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Josep Mir i 
Bagó, professor titular de dret administratiu 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01853/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77202).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Jesús Lizca-
no Álvarez, president de Transparència In-
ternacional Espanya, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01854/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77203).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de Joan Mau-
ri Majós, professor del Departament de Dret 
Administratiu i Dret Processal de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 352-01855/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77204).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Juli Ponce 
Solé, professor del Departament de Dret Ad-
ministratiu i Dret Processal de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01856/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77205).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de M. Àngels 
López Lax, advocada, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01857/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77206).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
tas i Balaguer, advocat, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01858/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77207).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Vallès i Casadevall, catedràtic de ciènci-
es polítiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01859/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77208).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.



13 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 408

4.53.05. INFORMACIó 97

Proposta de compareixença de Marta Con-
tinente Gonzalo amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01860/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77209).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Ignasi Ge-
novès i Avellana, director general d’Atenció 
Ciutadana i Difusió, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 352-01861/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77210).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença del president 
d’una de les diputacions de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon go-
vern
Tram. 352-01862/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77211).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença dels presidents 
de dos consells comarcals amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01863/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77212).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de l’alcalde 
d’un municipi de més de 100.000 habitants 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01864/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77213).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de l’alcalde 
d’un municipi de més de 75.000 habitants 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01865/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de l’alcalde 
d’un municipi de més de 50.000 habitants 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01866/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de l’alcalde 
d’un municipi de més de 20.000 habitants 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01867/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77216).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de l’alcalde 
d’un municipi de més de 10.000 habitants 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01868/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de l’alcalde 
d’un municipi de més de 5.000 habitants 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01869/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77218).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de l’alcalde 
d’un municipi de més de 2.000 habitants 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01870/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77219).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de l’alcalde 
d’un municipi de menys de 2.000 habitants 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01871/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Gestió Pú-
blica amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01872/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77221).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Do-
cuments de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01873/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77222).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de la presiden-
ta del Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01874/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77223).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença del president 
del Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Docu-
mentalistes de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01875/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77224).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01876/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77225).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença del director ge-
neral d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patri-
moni amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01877/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77226).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de la directora 
de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la 
Contractació Pública amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01878/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77227).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01879/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77228).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Fòrum d’Entitats per la Reforma de 
l’Administració amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 352-01880/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77229).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Professionals de 
les Relacions Institucionals amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01881/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77230).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Xarxa d’Innovació Pública amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon go-
vern
Tram. 352-01882/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77231).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Rafael Ri-
bó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01883/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Daniel de Al-
fonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01884/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença d’Òscar Roca 
Safont, cap de l’àrea de legislació i assump-
tes jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01885/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de M. Àngels 
Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01886/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Jaume Amat 
i Reyero, síndic major de la Sindicatura de 
Comptes, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 352-01887/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Miguel Án-
gel Gimeno Jubero, president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01888/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Pere-A. Fà-
bregas Vidal, president de la Coordinadora 
Catalana de Fundacions, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01889/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença d’Antoni Codina 
Filba, director general de la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon go-
vern
Tram. 352-01890/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Joan Soler 
Jiménez, president de l’Associació d’Arxi-
vers - Gestors de Documents de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01891/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Xavier Pal-
mès i Cosidó, president de l’Associació de 
Tècnics de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 352-01892/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Joat Henrich 
i Ballester, president de l’Associació Catala-
na de Gestió Pública, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01893/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Francesc 
Torralba Roselló, catedràtic d’ètica de la 
Universitat Ramon Llull, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01894/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de Norbert Bil-
beny Garcia, catedràtic d’ètica de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01895/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Victòria 
Camps Cervera, catedràtica d’ètica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01896/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Adela Cortina 
Orts, catedràtica d’ètica i filosofia de la Uni-
versitat de València i directora de la Funda-
ció Ètica dels Negocis i les Organitzacions, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01897/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Oriol Mir 
Puigpelat, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01898/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Jesús Lizca-
no Álvarez, president de Transparència In-
ternacional Espanya, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 352-01899/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Europea a Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01900/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 44 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Open Society Foundations a Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01901/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Álvarez Suárez, secretari general de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon go-
vern
Tram. 352-01902/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Gallego Herrera, secretari general de Co-
missions Obreres de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01903/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Josep Gon-
zàlez i Sala, president de Pimec, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01904/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de Miquel Valls 
i Maseda, president de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01905/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Joaquín Gay 
de Montellá Ferrer-Vidal, president de Fo-
ment del Treball Nacional, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01906/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 77241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Rafael Ri-
bó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 352-01907/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 77404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Santiago Al-
ba Rico amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01908/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 77404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Byung-Chul 
Han amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01909/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 77404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença de Bakartxo Ruiz 
Jaso, diputada del Parlament de Navarra, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01910/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 77404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de M. Àngels 
Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01911/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 77404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Ismael Peña-
López, professor dels Estudis de Dret i Cièn-
cia Política i investigador a l’Internet Inter-
disciplinary Institute i a l’eLearn Center de la 
Universitat Oberta de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01912/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 77404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Brugué i Torruella, director de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01913/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 77404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Proposta de compareixença d’Òscar Roca 
Safont, cap de l’àrea de legislació i assump-
tes jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 352-01914/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 77404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença d’Helen Darbis-
hire, directora d’Access Info Europe, amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 352-01915/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 77404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 44, tin-
guda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Proposta de compareixença de Garbiñe Er-
rekondo Salsamendi, diputada de la Dipu-
tació Foral de Guipúscoa, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 352-01916/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 77404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

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 octubre-desembre del 2013
Tram. 356-00768/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 17, 
tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 498.

Sol·licitud de compareixença de Sixte Cam-
bra, president de l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la segu-
retat del port, la policia portuària i l’acord de 
cessió d’ús d’infraestructures del port a la 
Guàrdia Civil
Tram. 356-00786/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
26, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 495.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 17, 
tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 498.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre les possibles irregularitats en la gestió 
de quatre promocions d’habitatges de dota-
ció pública als barris de les Corts, Can Pe-
guera, Porta i la Sagrera, de Barcelona
Tram. 356-00837/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
26, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 495.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre el Pla Marroc 2014-2017 del Go-
vern de la Generalitat
Tram. 356-00842/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 79223).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Direcció General per a la Im-
migració davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre el Pla Marroc 
2014-2017 del Govern de la Generalitat
Tram. 356-00843/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 79224).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Alícia Sán-
chez-Camacho Pérez davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
el cas Método 3 i sobre els presumptes fets 
delictius relacionats amb la família Pujol
Tram. 356-00851/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
79304).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jorge Mora-
gas Sánchez, director del Gabinet de la Pre-
sidència del Govern de l’Estat, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els presumptes fets delictius relacio-
nats amb la família Pujol
Tram. 356-00852/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
79305).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Puig i 
Godes, director del Servei Meteorològic de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre el cas de pre-
sumpte blanqueig de diners pel qual ha es-
tat imputat
Tram. 356-00859/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 80528).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.10.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Esplais Catalans 
(Esplac) davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre la situació 
dels esplais i l’educació en el lleure
Tram. 356-00863/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Marta Vilalta i Tor-
res, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lorena 
Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés 
Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 81571).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 07.10.2014.

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

Compareixença de Genís Matabosch, direc-
tor del Festival Internacional de Circ Ciutat 
de Figueres, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00729/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 496.

Compareixença de Joan Ramon Graell, pre-
sident de l’Associació de Professionals del 
Circ, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00731/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 496.

Compareixença d’Urs Pilz, president de l’As-
sociació Europea de Circ, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00732/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 14 de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 496.

Compareixença de Blaï Mateu Trias, en re-
presentació de la companyia Baró d’Evel 
Cirk, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00733/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 496.
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Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Veterinaris de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00734/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 496.

Compareixença de Rafael Arencón, coordi-
nador del Grup de Defensa del Circ amb Ani-
mals, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00744/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 496.

Compareixença de Vicent Llorca i Barreres, 
director de la revista «Zirkólika», amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 353-00745/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 496.

Compareixença de Jaume Mateu i Bullich, 
Tortell Poltrona, director del Circ Cric i fun-
dador de Pallassos sense Fronteres, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 353-00746/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 496.

Compareixença d’Enys Faggioni, empresari 
del Gran Circo Americano, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00748/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 496.

Compareixença de Carles Raluy, director del 
Circ Raluy, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00749/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 496.
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Compareixença de Gaetano Montico, presi-
dent del Sindicat Autònom d’Ensinistradors 
d’Animals, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00750/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 496.

Compareixença de Jorge Fuentes, consultor 
tecnològic, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre el futur de la 
indústria espacial a Catalunya
Tram. 357-00441/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 08.10.2014, DSPC-
C 497.

Compareixença de Rafael Harillo, director 
general de Stardust Consulting, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el futur de la indústria espacial a 
Catalunya
Tram. 357-00442/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 08.10.2014, DSPC-
C 497.

Compareixença d’Armengol Torres Sabaté, 
coordinador a l’Estat espanyol de la Setma-
na Mundial de l’Espai, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
el futur de la indústria espacial a Catalunya
Tram. 357-00443/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 08.10.2014, DSPC-
C 497.

Compareixença del portaveu de l’Observa-
tori contra l’Homofòbia davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a presentar 
l’informe corresponent al 2013
Tram. 357-00660/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 08.10.2014, 
DSPC-C 498.

Compareixença d’una representació de Mi-
nyons Escoltes i Guies de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre la situació de l’escoltisme i 
l’educació en el lleure
Tram. 357-00690/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de 
Polítiques de Joventut, tinguda el 07.10.2014, DSPC-
C 493.

Compareixença d’una representació d’Acció 
Escolta de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre 
la situació de l’escoltisme i l’educació en el 
lleure
Tram. 357-00691/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de 
Polítiques de Joventut, tinguda el 07.10.2014, DSPC-
C 493.
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Compareixença d’una representació d’Es-
coltes Catalans davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut per a informar sobre la 
situació de l’escoltisme i l’educació en el 
lleure
Tram. 357-00692/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de 
Polítiques de Joventut, tinguda el 07.10.2014, DSPC-
C 493.

Compareixença de Sixte Cambra, president 
de l’Autoritat Portuària de Barcelona, davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
informar sobre la seguretat del port, la poli-
cia portuària i l’acord de cessió d’ús d’infra-
estructures del port a la Guàrdia Civil
Tram. 357-00739/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 26, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 495.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat per a informar sobre les pos-
sibles irregularitats en la gestió de quatre 
promocions d’habitatges de dotació pública 
als barris de les Corts, Can Peguera, Porta i 
la Sagrera, de Barcelona
Tram. 357-00740/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 26, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 495.

Compareixença d’una representació del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
a presentar l’informe «El tractament de les 
informacions sobre violència masclista en 
els teleinformatius», corresponent al període 
octubre-desembre del 2013
Tram. 357-00741/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió 17, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 498.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 08.10.2014, 
DSPC-C 498.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Dones Periodistes davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar l’estudi «Dones i homes en els go-
verns locals catalans»
Tram. 357-00742/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió 17, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 498.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 42

Convocada per al 15 d’octubre de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 15 
d’octubre de 2014, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 15 d’octubre, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’una diputada. Tram. 
234-00025/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. 
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Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 408).

3. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya 
per al 2015. Tram. 230-00004/10. Mesa ampliada. De-
bat i votació del dictamen (dictamen: BOPC 408).

4. Projectes de pressupostos del Síndic de Greuges, de 
la Sindicatura de Comptes i del Consell de Garanti-
es Estatutàries per al 2015. Tram. 230-00005/10. Me-
sa ampliada. Debat i votació del dictamen (dictamen: 
BOPC 408).

5. Projecte de llei d’accessibilitat. Tram. 200-00002/10. 
Comissió de Benestar, Família i Immigració. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
406).

6. Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya. 
Tram. 200-00009/10. Comissió d’Afers Institucionals. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 407).

7. Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, 
de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra. Tram. 202-00057/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat 
i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 351, 16).

8. Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya. Tram. 202-
00060/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat de 
totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presen-
tat: BOPC 357, 24).

9. Memòria de la Comissió de Peticions corresponent 
al període comprès entre l’1 de gener de 2012 (IX le-
gislatura) i el 30 de juny de 2014 (X legislatura). Tram. 
264-00001/10. Comissió de Peticions. Presentació de 
la memòria (aquest punt es debatrà el dijous 16 d’oc-
tubre).

10. Interpel·lació al Govern sobre la resolució de l’ex-
pedient de creació de la comarca del Moianès. Tram. 
300-00218/10. Dionís Guiteras i Rubio, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els ens locals. Tram. 
300-00220/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la defensa del caràc-
ter plurilingüe de l’Estat. Tram. 300-00216/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les relacions entre la 
sanitat pública i la privada. Tram. 300-00214/10. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+. 
Tram. 300-00217/10. Marta Ribas Frías, del Grup Par-

lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques soci-
als. Tram. 300-00215/10. Grup Parlamentari Socialis-
ta. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre els factors que inci-
deixen en el preu de la factura de la llum. Tram. 300-
00219/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model turístic. Tram. 302-00201/10. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el suport a la innovació en els processos produc-
tius. Tram. 302-00204/10. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques públiques amb relació a l’economia 
col·laborativa. Tram. 302-00205/10. Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i vo-
tació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model de turisme. Tram. 302-00206/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la seva gestió econòmica. Tram. 302-00202/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els casos de legionel·losi. Tram. 302-00203/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2014

La presidenta
Núria de Gispert i Català
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Projecte de pressupost del Parlament de 
Catalunya per al 2015
Tram. 230-00004/10

Dictamen

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tingu-
da el 9 d’octubre de 2014, ha estudiat el projecte de 
pressupost del Parlament per al 2015 i, d’acord amb els 
apartats 3.g i 4 de l’article 29 del Reglament del Parla-
ment, ha aprovat el següent

Dictamen

La Mesa Ampliada del Parlament de Catalunya acorda: 

a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per 
al 2015 i trametre’l al Ple perquè, si escau, l’aprovi.

b) Trametre al Ple la següent proposta d’article per-
què, si escau, l’aprovi i la incorpori al Projecte de llei 

de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015: 

«1. La Mesa del Parlament ha d’incorporar el roma-
nent de crèdit de l’exercici 2014 de la secció PA, servei 
pressupostari PA 01, als mateixos capítols del pressu-
post per al 2015.

»2. Els romanents resultants de la liquidació del pres-
supost del Parlament constitueixen recursos financers 
propis de la Cambra, l’aplicació dels quals, per aten-
dre necessitats d’ella mateixa, correspon a la Mesa del 
Parlament.

»3. Les dotacions pressupostàries de la secció PA, ser-
vei pressupostari PA 01, seran lliurades trimestral-
ment de forma anticipada, en ferm i al seu nom, per 
part de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.

»4. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions 
de crèdit de la secció PA, servei pressupostari PA 01, 
sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al De-
partament d’Economia i Coneixement, i pot acordar 
criteris de vinculació dels crèdits diferents dels esta-
blerts per aquesta llei.»

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

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

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2015

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  

concepte Import article
Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA ( PA01) 51.944.576,28

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 25.379.722,99

10 ALTS CÀRRECS 6.707.649,10
100 Alts càrrecs 6.707.649,10

1000001 Retribucions bàsiques 6.707.649,10

11 PERSONAL EVENTUAL 744.670,03
110 Personal eventual 744.670,03

1100001 Retribucions bàsiques 538.898,00
1100002 Retribucions complementàries 205.772,03

12 PERSONAL FUNCIONARI 12.234.391,48
120 Retribucions bàsiques 8.951.436,63

1200001 Retribucions bàsiques 8.951.436,63
121 Retribucions complementàries 3.282.954,85

1210001 Retribucions complementàries 3.282.954,85

13 PERSONAL LABORAL 68.847,15
131 Personal laboral temporal 68.847,15

1310001 Retribucions bàsiques 40.644,39
1310002 Retribucions complementàries 28.202,76
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  

concepte Import article
Import total 
i per capítol

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES

70.000,00

150 Incentius al rendiment  0,00
1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries 70.000,00
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 70.000,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.444.325,01
160 Quotes socials 4.444.325,01

1600001 Seguretat Social 4.353.524,23
1600002 MUFACE 7.506,35
1600004 Altres règims de previsió social 83.294,43

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 1.109.840,22
171 Aportacions a plans de pensions 0,00

1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00
172 Altres prestacions socials 1.004.840,22

1720001 Prestacions complementàries 1.004.840,22
173 Despeses socials 105.000,00

1730001 Despeses socials 105.000,00

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 9.654.119,91

20 LLOGUERS I CÀNONS 294.240,98
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions
106.865,38

2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na-
turals, edificis i altres construccions

106.865,38

201 Lloguers i cànons de material transport 33.444,40
2010001 Lloguers i cànons de material de transport 33.444,40

202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades, programari i reprografia

143.954,60

2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades

88.873,30

2020002 Lloguers d'equips reprografia i  de fotocopiadores 55.081,30
203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 9.976,60

2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 9.976,60

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 674.761,03
210 Conservació, reparació i manteniment ter-

renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions

1.000,00

2100001 Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres construc-
cions

1.000,00

211 Conservació, reparació i manteniment material 
transport

1.507,38

2110001 Conservació, reparació i manteniment material 
transport

1.507,38

212 Conservació, reparació i manteniment 
d'equips procés de dades, programar 
i reprografia

322.109,33

2120001 Conservació, reparació i manteniment 
d'equips per a procés de dades

116.110,33

2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 
reprografia i fotocopiadores

1.000,00

2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 204.999,00
213 Conservació, reparació i manteniment d'altre 

immobilitzat material
315.378,18

2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre 
immobilitzat material

315.378,18
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  

concepte Import article
Import total 
i per capítol

214 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment

34.766,14

2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment

34.766,14

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.670.483,90
220 Material d'oficina 188.453,00

2200001 Material ordinari no inventariable 108.838,90
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 79.614,10

221 Subministraments  494.116,10
2210001 Aigua i energia 421.705,98
2210002 Combustible per a mitjans de transport 6.844,52
2210003 Vestuari 23.929,68
2210005 Productes farmacèutics i analítiques 1.240,30
2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 1.000,00
2210089 Altres subministraments 39.395,62

222 Comunicacions 287.935,40
2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 7.011,04
2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 

adquirits altres entitats
280.924,36

223 Transports 75.736,16
2230001 Transports 75.736,16

224 Despeses d'assegurances 691.807,98
2240001 Despeses d'assegurances 691.807,98

225 Tributs 472,22
2250001 Tributs 472,22

226 Despeses diverses 311.031,18
2260002 Atencions protocol·làries i representatives 55.459,50
2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 2.400,00
2260011 Formació del personal propi 20.969,00
2260040 Inscripció com a soci 2.050,00
2260089 Altres despeses diverses 230.152,68

227 Treballs realitzats persones físiques o jurídiques 1.090.352,82
2270001 Neteja i sanejament 649.210,92
2270008 Intèrprets i traductors 39.698,34
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques 

o jurídiques
401.443,56

228 Serveis informàtics 530.579,04
2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTITI 1.000,00
2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 529.579,04

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 4.464.534,42
230 Dietes, locomoció i trasllats 284.522,28

2300001 Dietes, locomoció i trasllats 284.522,28
231 Altres indemnitzacions 4.180.012,14

2310001 Altres indemnitzacions 4.180.012,14

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 550.099,58
240 Despeses de publicacions 550.099,58

2400001 Despeses de publicacions 550.099,58

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.958.000,00

48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI  
DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS

15.958.000,00

482 A altres institucions sense fi de lucre 15.958.000,00
4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres 

ens corporatius
120.000,00

4820006 A grups parlamentaris 15.838.000,00
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concepte Import article
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6 INVERSIONS REALS 942.733,38

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES  
CONSTRUCCIONS

615.905,80

610 Inversions en edificis i altres construccions 615.905,80
6100001 Inversions en edificis i altres construccions per 

compte propi
615.905,80

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA,  
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

38.723,20

620 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge

38.723,20

6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge

38.723,20

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 1.324,16
640 Inversions en mobiliari i estris 1.324,16

6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.324,16

65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA-
DES I TELECOMUNICACIONS

275.243,84

650 Inversions en equips de procés de dades i te-
lecomunicacions

275.243,84

6500001 Inversions enequips de procés de dades 275.243,84

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT  
MATERIAL

11.536,38

670 Inversions en altre immobilitzat material 11.536,38

6700001 Inversions en altre immobilitzat material 11.536,38

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC

10.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic

10.000,00

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 10.000,00

Projectes de pressupostos del Síndic de 
Greuges, de la Sindicatura de Comptes i del 
Consell de Garanties Estatutàries per al 2015
Tram. 230-00005/10

Tramesa al Ple

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tingu-
da el 9 d’octubre de 2014, d’acord amb la disposició 
addicional vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics, ha estudiat els pressupostos del Síndic 

de Greuges, de la Sindicatura de Comptes i del Con-
sell de Garanties Estatutàries per al 2015, a fi d’ele-
var-los al Ple perquè els aprovi.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català
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Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2015

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 

Import  
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  5.939.102,94

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.204.129,28

10 ALTS CÀRRECS 351.916,42
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions  

1000001 Retribucions bàsiques 165.095,83
1000002 Retribucions complementàries 186.820,59

11 PERSONAL EVENTUAL 1.949.712,95
110 Personal eventual

1100001 Retribucions bàsiques 600.963,26
1100002 Retribucions complementàries 1.348.749,69

12 PERSONAL FUNCIONARI 2.022.499,91
120 Retribucions bàsiques

1200001 Retribucions bàsiques 834.578,28
121 Retribucions complementàries

1210001 Retribucions complementàries 1.187.921,63

13 PERSONAL LABORAL 0,00
131 Personal laboral temporal

1310001 Retribucions bàsiques 0,00
1310002 Retribucions complementàries 0,00

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS  
EXTRAORDINÀRIES

0,00

150 Incentius al rendiment  
1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 880.000,00
160 Quotes socials

1600001 Seguretat Social 880.000,00

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS  
SOCIALS

0,00

171 Pensions  
1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS  
I DE SERVEIS

674.680,66

20 LLOGUERS I CÀNONS 24.506,80
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na-

turals, edificis i altres construccions
100,00

201 Lloguers i cànons de material transport
2010001 Lloguers i cànons de material de transport 11.000,00

202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades i programari

2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades i programari

100,00

2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 10.000,00
203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material

2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 3.306,80
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
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Import  
article
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i per capítol

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 62.557,55
210 Conservació, reparació i manteniment ter-

renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions

2100001 Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres construc-
cions

20.916,89

212 Conservació, reparació i manteniment 
d'equips procés de dades

2120001 Manteniment maquinari 3.702,20
2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 

reprografia i fotocopiadores
3.010,32

2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 32.928,14
214 Altres despeses de conservació, reparació i 

manteniment
2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 

manteniment
2.000,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 526.616,31
220 Material d'oficina

2200001 Material ordinari no inventariable 5.000,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00

221 Subministraments  
2210001 Aigua i energia 64.200,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00
2210003 Vestuari 100,00
2210089 Altres subministraments 7.000,00

222 Comunicacions postals, telefòniques i altres
2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres 37.100,00
2220002 Comunicacions mitjançant ser.veu i dades ad-

quirits entitats Generalitat
12.000,00

2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 
adquirits altres entitats

18.000,00

224 Despeses d'assegurances
2240001 Despeses d'assegurances 12.000,00

225 Tributs
2250001 Tributs 0,00

226 Despeses diverses
2260002 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 39.000,00
2260004 Jurídics i contenciosos 10.000,00
2260005 Organitzacions reunions,conferències i cursos 40.000,00
2260009 Funcionament consells i òrgans col·legiats 29.710,00
2260011 Formació de personal propi 22.000,00
2260033 Desenvolupament programes seguretat i salut 

laborals en el treball per prevenció de riscos 
laborals

6.000,00

2260039 Despeses per serveis bancaris 300,00
2260089 Altres despeses diverses 6.032,00

227 Treballs realitzats per altres empreses
2270001 Neteja i sanejament 121.174,31
2270002 Seguretat 20.000,00
2270005 Estudis i dictàmens 22.000,00
2270008 Intèrprets i traductors 22.000,00
2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i des-

trucció
1.000,00

2270013 Treballs tècnics 15.000,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques 

o jurídiques
1.000,00
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Import  
article
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23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 45.000,00
230 Dietes, locomoció i trasllats

230001 Dietes, locomoció i trasllats 45.000,00
232 Ajuts menjar

2320001 Ajuts menjar 0,00
233 Fons d'acció social

2330001 Fons d'acció social 0,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 16.000,00
240 Despeses de publicacions

2400001 Despeses de publicacions 16.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 100,00

49 A L'EXTERIOR 100,00
490 A l'exterior

4900001 A l'exterior 100,00

6 INVERSIONS REALS 52.193,00

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS

10.000,00

610 Inversions en edificis i altres construccions
6100001 Inversions en edificis i altres construccions 10.000,00

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL-
LACIONS I UTILLATGE

15.000,00

620 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge

6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge

15.000,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris

6400001 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00

65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA-
DES I TELECOMUNICACIONS

10.500,00

650 Inversions equips procés de dades i teleco-
municacions

6500001 Inversions equips procés de dades i teleco-
municacions

10.500,00

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA-
TERIAL

2.000,00

670 Inversions en altre immobilitzat material
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00

68 INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL 9.693,00
680 Inversions immobilitzat immaterial

6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 9.693,00

8 ACTIUS FINANCERS 8.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC

8.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 8.000,00
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Projecte de pressupost de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per al 2015

SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES Núm. orgànic 03.01

Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per articles 
i capítols

1 CAPÍTOL 1.  REMUNERACONS 
DEL PERSONAL

7.324.430,58 €

10 ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS 980.456,12 €
1 100 Retribucions bàsiques i altres 

Remuneracions
980.456,12 €

100.000100 Retribucions bàsiques alts 
càrrecs

411.080,74 €

100.000200 Retribucions complementàries 
alts càrrecs

569.375,38 €

11 ARTICLE 11. PERSONAL 
EVENTUAL

65.448,74 €

1 110 Personal Eventual 65.448,74 €
110.000100 Retribucions bàsiques personal 

eventual
22.658,42 €

110.000200 Retribucions complementàries 
personal eventual

42.790,32 €

12 ARTICLE 12. FUNCIONARIS 5.224.025,72 €
1 120 Retribucions personal 2.929.257,32 €

120.000100 Retribucions bàsiques funcio-
naris

2.929.257,32 €

1 121 Retribucions complementàries 2.294.768,40 €
121.000100 Retribucions complementàries 

funcionaris
2.294.768,40 €

ARTICLE 15. INCENTIUS   
RENDIMENT I ACTIVITATS

15 EXTRAORDINÀRIES 2.000,00 €
1 150 Incentius al rendiment 0,00 €

150.000100 Productivitat 0,00 €
1 151 Activitats extraordinàries 2.000,00 €

151.000100 Gratificacions serveis extraor-
dinaris

2.000,00 €

16 ARTICLE 16. ASSEGURANCES 
I PRESTACIONS SOCIALS

1.052.500,00 €

1 160 Quotes Socials 1.052.500,00 €
160.000100 Seguretat Social 1.050.000,00 €
160.000200 Quotes MUFACE 2.500,00 €

17 ARTICLE 17. PENSIONS I AL-
TRES PRESTACIONS SOCIALS

0,00 €

170 Pensions 0,00 €
170.0001 Pensions 0,00 €

2 CAPÍTOL 2.  DESPESES DE 
BÉNS CORRENTS I DE SER-
VEIS

2.117.229,47 €

20 ARTICLE 20. LLOGUERS 1.115.000,00 €
201 12.000,00 €

201.000100 Lloguer de béns mobles 12.000,00 €
200 1.103.000,00 €

200.000200 Lloguer de béns immobles 1.103.000,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per articles 
i capítols

21 ARTICLE 21. CONSERVACIÓ  
I REPARACIÓ

84.187,04 €

210 78.187,04 €
210.000100 Conservació, reparació i man-

teniment terrenys, b.naturals, 
edificis

78.187,04 €

211 6.000,00 €
211.000100 Conservació, reparació i man-

teniment materials de transport
6.000,00 €

22 ARTICLE 22. MATERIAL, SUB-
MINISTRAMENTS I ALTRES

767.042,43 €

220 Material d'Oficina 100.332,43 €
220.000100 Material ordinari no inventa-

riable
50.332,43 €

220.000200 Premsa , revistes, llibres i altres 
publicacions

50.000,00 €

221 Subministraments de béns i 
serveis

75.000,00 €

221.000100 Aigua i energia 65.000,00 €
221.000200 Combustible per a mitjans de 

transport
1.800,00 €

221.000300 Vestuari 4.200,00 €
221.000500 Productes farmacèutics i ana-

lítiques
2.500,00 €

221.008900 Altres subministraments 1.500,00 €
222 87.700,00 €

222.000100 Comunicacions postals, telefò-
niques i altres

87.700,00 €

223 55.000,00 €
223.000100 Transports 55.000,00 €

224 50.000,00 €
224.000100 Despeses d'assegurances 50.000,00 €

225 7.490,00 €
225.000100 Tributs 7.490,00 €

226 Despeses diverses 97.000,00 €
226.000200 Atencions protocol·làries i  

representatives
20.000,00 €

226.000500 Organització de reunions i con-
ferències

15.000,00 €

226.001100 Formació i promoció del per-
sonal

50.000,00 €

226.008900 Altres despeses diverses 10.000,00 €
226.000600 Oposicions i proves selectives 1.000,00 €
226.000700 Publicació anuncis oficials 1.000,00 €

227 Treballs Realitzats per Altres 
Empreses

294.520,00 €

227.000100 Neteja i Sanejament 84.520,00 €
227.000200 Seguretat 10.000,00 €
227.001100 Custòdia, dipòsit i emmagat-

zematge
10.000,00 €

227.000500 Estudis i treballs tècnics 70.000,00 €
227.001300 Treballs tècnics 10.000,00 €
227.008900 Altres treballs realitzats per al-

tres empreses
110.000,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per articles 
i capítols

23 ARTICLE 23. INDEMNITZA-
CIONS PER RAÓ DEL SERVEI

101.000,00 €

230 85.000,00 €
230.000100 Dietes, locomoció i trasllats 85.000,00 €

231 16.000,00 €
231.000100 Altres indemnitzacions 16.000,00 €

232 0,00 €

232.000100 Dotació ajuts menjar 0,00 €
233 0,00 €

233.000100 Dotació Fons d'Ajut Social 0,00 €

24 ARTICLE 24. DESPESES DE 
PUBLICACIONS

50.000,00 €

240 50.000,00 €
240.000100 Despeses de publicacions 50.000,00 €

4 CAPÍTOL 4.  TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS

10.000,00 €

ARTICLE 43. A ENTITATS AU-
TÒNOMES DE LA GENERA-
LITAT

5.000,00 €

430 5.000,00 €
430.001300 Amb l'Escola d'Administració 

Pública de Catalunya
5.000,00 €

44 ARTICLE 44. A EMPRESES 
PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS 
PÚBLICS

0,00 €

449 0,00 €
449.000200 Amb les universitats públiques 0,00 €

ARTICLE 48. A FAMILIES, INS-
TITUCIONS SENSE FI DE LU-
CRE I ALTRES ENS CORP.

5.000,00 €

482 5.000,00 €
482.000100 A altres institucions sense fi de 

lucre i altres ens corporatius
5.000,00 €

49 ARTICLE 49. A L'EXTERIOR 0,00 €
490 0,00 €

490.000100 Programes de cooperació amb 
altres òrgans de control extern

0,00 €

6 CAPÍTOL 6.  INVERSIONS REALS 1.638.742,00 €
ARTICLE 61. INVERSIONS EN 
EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS

61 1.028.742,00 €
610 1.028.742,00 €

610.000100 Inversions en edificis i altres 
construccions

1.028.742,00 €

ARTICLE 62. INVERSIONS  
EN MAQUINÀRIA,  
INSTAL·LACIONS

62 I UTILLATGE 385.000,00 €

620 385.000,00 €

620.000100 Inversions en maquinària, instal-
lacions i utillatge

385.000,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per articles 
i capítols

64 ARTICLE 64. INVERSIONS EN 
MOBILIARI I ESTRIS

70.000,00 €

640 70.000,00 €

640.000100 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00 €

ARTICLE 65. INVERSIONS  
EN EQUIPS DE PROCÉS

65 DE DADES 155.000,00 €

650 155.000,00 €

650.000100 Inversions en equips de procés 
de dades

155.000,00 €

8 CAPÍTOL 8.  ACTIUS FINANCERS 31.200,00 €

ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE 
PRÉSTECS I BESTRETES

83 FORA DEL SECTOR PÚBLIC 31.200,00 €

830 Préstecs i Bestretes Concedits 
al Personal

31.200,00 €

830.000100 Préstecs i Bestretes Concedits 
al Personal

31.200,00 €

Total pressupost per a l’any 2015

CAPÍTOL  I 7.324.430,58 €
CAPÍTOL  II 2.117.229,47 €
CAPÍTOL  IV 10.000,00 €
CAPÍTOL  VI 1.638.742,00 €
CAPÍTOL  VIII 31.200,00 €

TOTAL 11.121.602,05 €

Projecte de pressupost del Consell de Garanties Estatutàries per al 2015
Núm. orgànic: CC 

APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per  

conceptes
Total per articles  

i capítolsEconòmica Funcional

CAPÍTOL 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL

ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS

100 Alts càrrecs

100.0001 Retribucions bàsiques 382.316,76

100.0002 Retribucions complementàries 762.728,40 1.145.045,16

ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL

110 Personal eventual

110.0001 Retribucions bàsiques 6,00

110.0002 Retribucions complementàries 6,00 12,00

ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI

120 Retribucions bàsiques

120.0001 Retribucions bàsiques 366.024,49

121 Retribucions complementàries

121.0001 Retribucions complementàries 571.819,46 937.843,95
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APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per  

conceptes
Total per articles  

i capítolsEconòmica Funcional

ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL

130 Personal laboral fix

130.0001 Retribucions bàsiques 6,00

130.0002 Retribucions complementàries 6,00

130.0003 Altres remuneracions 6,00

131 Personal laboral temporal

131.0001 Retribucions bàsiques 75.993,54

131.0002 Retribucions complementàries 7.263,72

131.0003 Altres remuneracions 1.608,91 84.884,17

ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT  
I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

151 Activitats extraordinàries

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 14.000,00 14.000,00

ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS

160 Quotes Socials

160.0001 Seguretat Social 274.494,57

160.0002 MUFACE 6,00

160.0004 Altres règims de previsió social 2.000,00 276.500,57

ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES PRESTACI-
ONS SOCIALS

172 Altres prestacions socials

172.0001 Prestacions complementàries 6,00

173 Despeses socials

173.0001 Despeses socials 6,00 12,00
TOTAL CAPÍTOL 1 2.458.297,85 2.458.297,85

CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS 
I SERVEIS

ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS

200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edi-
ficis i altres construccions

200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns natu-
rals, edificis i altres construccions

10.600,00

202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de da-
des, programari i reprografia

202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de da-
des

6,00

202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 6,00

203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material

203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 6,00 10.618,00

ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ

210 Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres

construccions

210.0001 Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres construc-
cions

8.400,00

211 Conservació, reparació i manteniment de mate-
rial de transport

211.0001 Conservació, reparació i manteniment de mate-
rial de transport

6,00

212 Conservació, reparació i manteniment d'equips 
per a procés de dades, programari i

reprografia

212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips 
per a procés de dades

1.050,00
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212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips 
de reprografia i fotocopiadores

2.100,00

212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 1.400,00

213 Conservació, reparació i manteniment d'altre im-
mobilitzat material

213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre im-
mobilitzat material

69.200,00

214 Altres despeses de conservació, reparació i man-
teniment

214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i man-
teniment

9.000,00 91.156,00

ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT 
I ALTRES

220 Material d'oficina

220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 37.300,00

221 Subministraments

221.0001 Aigua i energia 96.300,00

221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6,00

221.0003 Vestuari 3.000,00

221.0089 Altres subministraments 1.100,00

222 Comunicacions

222.0001 Despeses  postals, missatgeria i altres similars 5.200,00

222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 
adquirits a altres entitats

21.000,00

223 Transports

223.0001 Transports 6,00

224 Despeses d'assegurances

224.0001 Despeses d'assegurances 27.300,00

225 Tributs

225.0001 Tributs 5.800,00

226 Despeses diverses

226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 6.000,00

226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00

226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 15.000,00

226.0010 Premis 6,00

226.0011 Formació del personal propi 25.000,00

226.0089 Altres despeses diverses 14.000,00

227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques

227.0001 Neteja i sanejament 80.324,00

227.0002 Seguretat 73.028,00

227.0005 Estudis i dictàmens 6,00

227.0008 Intèrprets i traductors 2.000,00

227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 2.226,00

227.0013 Treballs tècnics 12.000,00

228 Serveis informàtics

228.0001 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI 6,00

228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 52.500,00 494.114,00

ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

230 Dietes, locomoció i trasllats

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 30.000,00

231 Altres indemnitzacions

231.0001 Altres indemnitzacions 14.805,00 44.805,00

ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS

240 Despeses de publicacions

240.0001 Despeses de publicacions 25.000,00 25.000,00

TOTAL CAPÍTOL 2 665.693,00 665.693,00
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CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS

ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS

610 Inversions en edificis i altres construccions

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi

40.000,00 40.000,00

ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE 
TRANSPORT

630 Inversions en material de transport

630.0001 Inversions en material de transport 6,00 6,00

ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS

640 Inversions en mobiliari i estris

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 20.000,00 20.000,00

ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PRO-
CÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS

650 Inversions en equips de procés de dades

650.0001 Inversions en equips de procés de dades 30.000,00 30.000,00

ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBI-
LITZAT MATERIAL

670 Inversions en altre immobilitzat material

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 75.000,00 75.000,00

TOTAL CAPÍTOL 6 165.006,00 165.006,00

TOTAL PRESSUPOST 3.288.996,85 3.288.996,85

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial del diputat Sergi Vilamala i Bas-
tarras

Presentació
Reg. 82185

Credencial de diputado autonómico

Don Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta 
Electoral Central, expido la presente credencial expre-
siva de que ha sido designado diputado del parlamento 
de Cataluña

Don Sergi Vilamala Bastarras

por estar incluído en la lista de candidatos presenta-
da por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 
25 de noviembre de 2012, en sustitución, por renuncia, 
de Don Joan Ignasi Elena García.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de 
Cataluña, expido la presente en Madrid, a 2 de octu-
bre de 2014.

Carlos Granados Pérez
Presidente de la Junta Electoral Central
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	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el Pla de reforma de l’Administració i l’Avantprojecte de llei de recursos humans
	Tram. 354-00328/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Censors Jurats amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01693/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01694/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01695/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic major de la Sindicatura de Comptes amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01696/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01697/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01698/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01699/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01700/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01701/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01702/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Grup20 Fòrum amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01703/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01704/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01705/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01706/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01707/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01708/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01709/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Turisme de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01710/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01711/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01712/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Lleida amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01713/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Girona amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01714/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01715/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01716/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01717/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització Transparència Internacional amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01718/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals de les Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01719/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01735/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Helen Darbishire, directora d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01736/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Javier Enériz, defensor del poble de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01737/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anne Lyons, investigadora de l’Oficina del Comissionat per a la Informació i Ombudsman d’Irlanda, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01738/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Benigno Pendás, director del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01739/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Soledad Becerril, defensora del poble, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01740/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramón Álvarez de Miranda, president del Tribunal de Comptes, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01741/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Luis Rodríguez Álvarez, director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01742/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Pablo Lázaro de Espinosa, president de la Comissió de Responsabilitat Social Empresarial de la Confederació Española d’Organitzacions Empresarials, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informac
	Tram. 352-01743/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Frederic Monell i Lliró, secretari de Participació Sindical i Institucional de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01744/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rodolfo Benito Valenciano, secretari d’Estudis de la Confederació Sindical de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01745/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Innerarity, catedràtic de filosofia i investigador de la Universitat del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01746/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01747/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Alfonso Santamaría Pastor, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01748/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Guzmán Garmendia Pérez, exdirector de Govern Obert, del Govern de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01749/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Descalzo González, professor de dret administratiu de la Universitat Carles III de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01750/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignacio Escolar, director de Eldiario.es, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01751/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Borja Bergareche, corresponsal d’ABC a Londres, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01752/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Navarro, portaveu del Fòrum per la Transparència, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01753/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Ruiz Salgado, representant de Red de Abogados para la Defensa Ambiental, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01754/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, membre de Coalición Pro Acceso, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01755/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rosana de Andrés Díaz, presidenta de l’Associació d’Arxivers de la Funció Pública, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01756/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01757/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Sánchez de Diego y Fernández de la Riva, professor de dret de la informació de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01758/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Rosa Rotondo, presidenta de l’Associació de Professionals de les Relacions Institucionals, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01759/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Emilio Guichot Reina, professor de dret administratiu de la Universitat de Sevilla, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01760/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Garrigues Walker, membre del Comitè Executiu de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01761/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01762/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Matas, advocat, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01809/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de ciència política i director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01810/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Natasa Pirc, comissionada d’Informació d’Eslovènia, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01811/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Helen Darbishire, directora d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01812/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep M. Vallès, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01813/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01814/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Bruce Cain, professor de ciència política de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01815/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Luis Piñar, exdirector de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01816/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Sánchez de Diego, professor titular de la Universitat Complutense de Madrid i membre de Coalició Pro Accés, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01817/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Lizcano, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01818/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01819/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01820/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01821/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, advocada de l’Estat en excedència i membre de Coalició Pro Accés, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01822/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Navarro, representant portaveu del Fòrum per la Transparència, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01823/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Cermeno i Martorell, secretari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01824/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01825/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Bernadí i Gil, director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01826/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Lamarca i Marquès, president de la Comissió Jurídica Assessora, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01827/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01828/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignasi Genovès i Avellana, director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01829/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01830/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01831/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01832/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01833/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01834/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01835/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Torralba Roselló, autor del Codi ètic per a polítics, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01836/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01837/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Victoria Anderica Caffarena, coordinadora d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01838/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01839/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Bassols i Muntada, directora del Programa de Polítiques de Transparència, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01840/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, professor titular de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01841/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01842/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01843/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01844/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01845/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Amor Martín, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01846/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Buch i Moya, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01847/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01848/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, president del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01849/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Lamarca i Marquès, president de la Comissió Jurídica Assessora, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01850/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo i Martínez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01851/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01852/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Mir i Bagó, professor titular de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01853/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01854/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Mauri Majós, professor del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01855/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juli Ponce Solé, professor del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01856/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de M. Àngels López Lax, advocada, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01857/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Matas i Balaguer, advocat, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01858/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Vallès i Casadevall, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01859/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marta Continente Gonzalo amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01860/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignasi Genovès i Avellana, director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01861/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president d’una de les diputacions de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01862/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença dels presidents de dos consells comarcals amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01863/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi de més de 100.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01864/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi de més de 75.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01865/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi de més de 50.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01866/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi de més de 20.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01867/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi de més de 10.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01868/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi de més de 5.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01869/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi de més de 2.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01870/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi de menys de 2.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01871/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Gestió Pública amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01872/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01873/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de la presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01874/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01875/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci Administració Oberta de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01876/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01877/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de la directora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01878/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01879/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01880/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals de les Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01881/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa d’Innovació Pública amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01882/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01883/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01884/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Òscar Roca Safont, cap de l’àrea de legislació i assumptes jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01885/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01886/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01887/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01888/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pere-A. Fàbregas Vidal, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01889/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Codina Filba, director general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01890/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01891/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Palmès i Cosidó, president de l’Associació de Tècnics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01892/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joat Henrich i Ballester, president de l’Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01893/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Torralba Roselló, catedràtic d’ètica de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01894/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Norbert Bilbeny Garcia, catedràtic d’ètica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01895/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Victòria Camps Cervera, catedràtica d’ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01896/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Adela Cortina Orts, catedràtica d’ètica i filosofia de la Universitat de València i directora de la Fundació Ètica dels Negocis i les Organitzacions, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació p
	Tram. 352-01897/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01898/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01899/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Europea a Barcelona amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01900/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Open Society Foundations a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01901/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01902/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Carles Gallego Herrera, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01903/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Gonzàlez i Sala, president de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01904/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01905/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquín Gay de Montellá Ferrer-Vidal, president de Foment del Treball Nacional, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01906/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01907/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Santiago Alba Rico amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01908/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Byung-Chul Han amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01909/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Bakartxo Ruiz Jaso, diputada del Parlament de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01910/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01911/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ismael Peña-López, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i investigador a l’Internet Interdisciplinary Institute i a l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de tran
	Tram. 352-01912/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01913/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Òscar Roca Safont, cap de l’àrea de legislació i assumptes jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01914/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Helen Darbishire, directora d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01915/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Garbiñe Errekondo Salsamendi, diputada de la Diputació Foral de Guipúscoa, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 352-01916/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	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 tractament de les informacions sobre violència masclista en els teleinformatius», corres
	Tram. 356-00768/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Sixte Cambra, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la seguretat del port, la policia portuària i l’acord de cessió d’ús d’infraestructures de
	Tram. 356-00786/10
	Acord sobre la sol·licitud

	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
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les possibles irregularitats en la gestió de quatre promocions d’habitatge
	Tram. 356-00837/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat
	Tram. 356-00842/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Direcció General per a la Immigració davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat
	Tram. 356-00843/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alícia Sánchez-Camacho Pérez davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cas Método 3 i sobre els presumptes fets delictius relacionats amb la família Pujol
	Tram. 356-00851/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jorge Moragas Sánchez, director del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els presumptes fets delictius relacionats amb la família Pujol
	Tram. 356-00852/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Oriol Puig i Godes, director del Servei Meteorològic de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cas de presumpte blanqueig de diners pel qual ha estat imputat
	Tram. 356-00859/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Esplais Catalans (Esplac) davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació dels esplais i l’educació en el lleure
	Tram. 356-00863/10
	Sol·licitud


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Genís Matabosch, director del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00729/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Ramon Graell, president de l’Associació de Professionals del Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00731/10
	Substanciació

	Compareixença d’Urs Pilz, president de l’Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00732/10
	Decaïment

	Compareixença de Blaï Mateu Trias, en representació de la companyia Baró d’Evel Cirk, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00733/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00734/10
	Substanciació

	Compareixença de Rafael Arencón, coordinador del Grup de Defensa del Circ amb Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00744/10
	Substanciació

	Compareixença de Vicent Llorca i Barreres, director de la revista «Zirkólika», amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00745/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Mateu i Bullich, Tortell Poltrona, director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De
	Tram. 353-00746/10
	Substanciació

	Compareixença d’Enys Faggioni, empresari del Gran Circo Americano, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00748/10
	Substanciació

	Compareixença de Carles Raluy, director del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00749/10
	Substanciació

	Compareixença de Gaetano Montico, president del Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00750/10
	Substanciació

	Compareixença de Jorge Fuentes, consultor tecnològic, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 357-00441/10
	Substanciació

	Compareixença de Rafael Harillo, director general de Stardust Consulting, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 357-00442/10
	Substanciació

	Compareixença d’Armengol Torres Sabaté, coordinador a l’Estat espanyol de la Setmana Mundial de l’Espai, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 357-00443/10
	Substanciació

	Compareixença del portaveu de l’Observatori contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe corresponent al 2013
	Tram. 357-00660/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació de l’escoltisme i l’educació en el lleure
	Tram. 357-00690/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Acció Escolta de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació de l’escoltisme i l’educació en el lleure
	Tram. 357-00691/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Escoltes Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació de l’escoltisme i l’educació en el lleure
	Tram. 357-00692/10
	Substanciació

	Compareixença de Sixte Cambra, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la seguretat del port, la policia portuària i l’acord de cessió d’ús d’infraestructures del port a la Guà
	Tram. 357-00739/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les possibles irregularitats en la gestió de quatre promocions d’habitatges de dotació pú
	Tram. 357-00740/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «El tractament de les informacions sobre violència masclista en els teleinformatius», corresponent al perío
	Tram. 357-00741/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’estudi «Dones i homes en els governs locals catalans»
	Tram. 357-00742/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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